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 510865058. פבע"מ ח. אחים פרץהנגב פרץ בוני 
 
 

 20.04.2021תאריך עדכון: 

 שבעבאר  – שכונת הפארק שם האתר:

  
 גן ,חדרים 4 מס' חדרים:

  
 L,L*,W,I*,I :דגםדירות מ

  
 1-4 :מס' קומה

  

 :)זמני( דירה מס'
139,142,145,154,157,160,163,169,172 

175,181,184,187,193,196,215,217 

  
 G1/18, E/16, E1/15, E/14, D*/13, D1*/12 :'מס בניין/מדגם  בניין

  
 161 :'מס מגרש
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 תוכן עניינים
 

 פרטי זיהויפרק א.   
 

 .(1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ) : 1סעיף               
 .(2.1-2.2זכות שהקונה רוכש )והבעל הקרקע   :2סעיף               

 וחניה. מיקום הדירה בבניין, מחסן : 3סעיף               
 אור הדירה.ית  :4יף סע              

 חישוב שטחה.ואופן  שטח הדירה  :5סעיף               
 (.6.1-6.8ואופן חישובם ) ,הדירה  באופן בלעדי המשמשים את   לדירה אוהמוצמדים פרוט שטחים נוספים   :6סעיף               

 (.ב-)א סטיות קבילות  :7סעיף               
 י אדריכל מתכנן הבנייה.פרט  :8 יףסע              

 פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד.  :9סעיף               
 

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

 .(1.1-1.6ה )קומ ל כליעודה שהבניין, הקומות ו אורית  :1סעיף                
 .(2.1-2.19)ר גמוהין הבנירי חומ  :2סעיף                
 אור הדירה, חומרי הגמר ואביזרים.ית  :3סעיף                

 גובה הדירה.           :3.1סעיף 
 הצמודים לה. ורים בדירה ושטחים ( רשימת חדרים וגימ2)טבלה   :3.2סעיף 
 (.3.3.1-3.3.3ה )ורחצח ת מטבארונו  :3.3סעיף 
 ה.מתקן לתליית כביס  :3.4סעיף 

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

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

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

 .מערכות משותפות  :7סעיף 
 (.7.1.1-.7.1.3ז )ות גמערכ  :7.1 סעיף  
 (.7.2.1-7.2.5)ש כיבוי אסידורים ל  :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   
 וספות.ות נשותפערכות ממתקנים ומ  :7.7סעיף   

 (.8.1-8.7ת )חיבור המבנה למערכות תשתי  :8סעיף 
 .וש משותףרכ  :9ף יעס

 (.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   
 ף הצמוד לדירה.המשותכוש ק ברלשל הח שיעורו  :9.4סעיף   
 ית.הב  ליהונ ברבדות החלטלת סדרי קב : 9.5סעיף   
 שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.  :9.6סעיף   
 החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.  :9.7סעיף   

 
 םנספחי

 
 ף.משותהבית ה מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות נספח א'
 .ואזהרותהערות כלליות  נספח ב'

 ם.יייכובלאות זנספח ג'   ט
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   חדרים 5,  __ מס' חדרים:/מדגםדירה  באר שבע -שכונת הפארק שם האתר:

 __ דירה מס':  

 __ :מס' קומה  

 __ מס':מחסן   

 __ מס': חניה  

 __ :'מס בניין/מדגם  בניין  

 161 מגרש מס':  
 

 

 

 ר"ט מכ"מפר

 1974 – דלפי חוק המכר )דירות(, התשל"

 2015-ה"שעותיקון הת ,2008  –ח )תיקון התשס"

 ים שונים(יין חיובים וזיכובעני

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 

 ("החברה"או  "המוכר/ת")להלן       510865058ח.פ. מס'  בע"מ. אחים פרץבוני הנגב  פרץ:  ה ביןנספח לחוז  

                                            ת.ז      לבין:    

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

 

       מתאריך:   

 

 

 פרטי זיהוי    א.
 

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

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

 .605-0225284במקום:  הכנית החלתה 1.2   

 

 : רשות מקרקעי ישראל.בעל הזכויות קרקע .2  

 : חכירה.הזכות שהקונה רוכש בדירה    

 ראל.: רשות מקרקעי יששם המחכיר 2.1    

  : תחילת תקופת החכירה   תקופת החכירה: 2.2    

 

 (רה""הדי)להלן  :____בבנין מס'  ____,בקומה מס'  ____,מס'  רהדי .3 

 

ממ"ד, המשמש גם כחדר שינה(,   –חדרי שינה, מרחב מוגן דירתי )להלן  2שינה הורים,  אוכל, חדרנת פיו בחמט ,דר דיורחה, ניסכ :ירהדב .4

 .(דיוראה מחדר יצי) סת שירות, מרפסת שמשמרפ חים,ותי אוררחצה כללי )אמבטיה(, חדר רחצה הורים )מקלחת(, שר פרוזדור, חדר
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   רהשטח הדי .5 

 והמחושב לפי כללים אלה: ,"ר___ מ :אוהשטח הדירה     

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

  –לעניין זה      

 ותף ח משן שטביל הנבי סת השמש,ן מרפלביהדירה ה לבין מה שמחוצה לה, לרבות בין מפריד בין הדיריר הק – "ר חוץיק"    (1)     

 או תוכנית אחרת. רהדיבקומה או בינה לבין      

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

 .ו את החיפוייכלל קירפני הבלא גימור; בקיר עם חיפוי אבן  פני הקיר –" חוץ קיר ם שליחיצוניפניו ה" (2)     

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

 המשטחים המשופעים והאופקיים; כל של  ופקיהיטל האחת בלבד לפי הך מדרגות בדירה יחושב פעם אל כל מהלשטחו ש (ג)      

 גות.דרהמ ךנו עולה מהלשממ  פלסח יצורף למהשט      

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

 היתר(. תקנות התכנון והבניה )בקשה ל –)להלן  1970      

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

 

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

א פרגולה( הנמצא )לקרה דמוי ת ]קירוי הכוונה למשטח מלא שמש מקורה תמרפס מתוכה ,מ"ר ___ :(1)בשטחשמש  תפסרמ 6.1  

 .מ"ר ___: בשטח, אחת מעל בלבד[ קומה

 :החני 6.2   

  ,____ :'מס הורמק הינח -   

 : ___,'סורה מקלא מחניה  -   

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

 (;המוצמדסן ום המחמיק ימוןים עם סת המחסניש לצרף תכני ככל שנרכש,) ,מ"ר __: (2)טחשבסן חמ 6.3    

 אין. :(3)דירתי בשטחמרתף  6.4   

 .אין: טחשבה רימוצמד לדגג  6.5    

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

 . ח(שטומהות ) טםריש לפ בלעדי או משמשים את הדירה באופן נוספים המוצמדים חלקים/אזורים,/אם יש שטחים 6.7    

 ממפלס רצפת הדירה(. מוכהנ היתה רפת המסתומפלס רצן ו)יתככמסומן בתוכנית המכר.  :מסתור כביסה    

     

 הערות לחישובי השטחים:     

 ווים המצולע הנוצר על ידי הקא בתוך ח הרצפה הכלומרפסת הוא שטת לדירה; שטחה של ימרפסת חיצונ –" מרפסת שמש" .1   

 של קירות הדירה הגובלים ים ינצויחהפסת ועל פניהם המרהבנויים של ם של קירות החוץ או המעקים ם החיצונייל פניהע יםברהעו    

 במרפסת.    

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

 השפיע על ל דיכ שיש בה לה מחוצה הןו הקרקע כלשהי הן בתחוםוחות ובכפוף לבנייה פיזית ת הרשושנית לסיין יחמה בבנלמיקו    

 .מששיפת המרפסת לשח    

 

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

 .והקיר במלוא שטח ללכייהקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף רוחב של הית למחצתחת שמ השטחרק  ללאחרת ייכ    

 

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

 כאשר קיר המרתף  צית הרוחב של הקיר;חלמ מתחתטח שהש ל רקייכלת ריד בינו לבין חלק של דירה אחרמרתף מפקיר הכאשר     

 ו.במלוא ירקהייכלל שטח שותף ח מגובל בשט    
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  המופיע במפרט המכר חצרבין שטח ה 5%יה בשיעור של עד י, את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סטלכול חצרשטחה של  .4   

 לבין השטח למעשה.    

 

 :סטיות קבילות .7  

 לות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה:הן סטיות קבי להלן טותפורמהטיות סה   

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

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף     

 ה ובתנאי שלא ר זאי התאמה מתיאו ות למעשה לא ייחשבו כסטייה ו/אוידן המובי המכר וכניותנות בתסטיות במידות המצוי     

 לעיל. 6-, ו5פים ים )למעט שטח חצר(, המפורטים בסעימשטח הדירה ושטחים אחר 2%על  לויע    

  ייה ממפרט זהכסט אותןראו ית ולא קבילו הן סטיות זרים במפרט ומידות האבזרים למעשהבבין מידות הא 5%סטייה בשיעור של עד  ב()   

 .(רבות, ארונותרבש תועקבו תריסים, ות,דלתחלונות, , אריחים)אביזרים קרי:    

   

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

 08-6490730 :טלפון 

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

 yosi@adcohen.co.il :לדוא" 
 
 

 כהן( סףוי) א.ד כהן בע"מ   :"(המהנדס)להלן " שם האחראי לתכנון השלד .9

 08-6490730 :טלפון 

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

 yosi@adcohen.co.il :דוא"ל 
 

 

 בנה, הדירה, ציודה ואביזריהניין, המתיאור הב ב.

 

 את ושלא ישנ , בתנאיייןבבנ וחלקים אחרים חרותא ם בחלוקה פנימית של דירותנוייס שיהכניל רשאי המוכר    * 

 .תףהמשוהבניין או שטחים ברכוש  חזית   

 .הבניה רמועד קבלת היתלוהתקנות, התקפים  התקן הישראלי כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות * 

     

 

 תיאור הבניין .1

 

. אחד שגרמבהנמצאים  (12,13,14,15,16,17,18בניינים הידועים בשם ) בניינים 7תוך חד מתי אמשפח רים רבין מגובנ  1.1  

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

     גפי.ד רב אחותף אים לפי החלטת החברה. הבניינים ירשמו כבית משהבניינים יבנו במקביל או בשלב                         

 

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

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

 ;, הכוונה למגורים בלבד)*(בניין דירותבכל 

 

 ורים,גמל ודים שנועערכת חדרו מחדר א -"דירה"נאמר, "הגדרות"  1סעיף  4197 - דשל"( התרותיד)ר מכחוק  לפי  )*( 

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

 

 12,13,14,15 ס'מ קומת מרתף מתחת לבניינים

 כינוי או תיאור
 קומה

ל עתחת/מקומות מ

 הכניסמת הס קולמפל

 )ד(הקובעת לבניין 

מספר דירות 

 בקומה
 תרוהע סוג השימוש

 קומת מרתף
 

1- --- 

, מבואות, חניות, מיסעות, מעברים כללי:

מאגר  .מחסניםחדרי מדרגות, מעליות, 

, (15)בסמוך לבניין  מים וחדר משאבות

י דרישת כות טכניות לפמתקנים ומער

 והרשויות. המתכננים

 

ניין ך לבבסמוכב )יסה לרנמפה כר

יתכן ומערכות שונות (. 15

גם שרתו יד אחהממוקמות בבניין 

  .םי/רחבניין א
 

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

 כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

 למפלס קומת הכניסה

 )ד(הקובעת לבניין 

דירות  פרמס

 בקומה
 הערות סוג השימוש

 3 קעקר ייןנסה לבקומת הכני

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

 מתקנים ומערכות ,ותמעלית, חדר מדרג

 .ת המתכננים והרשויותת לפי דרישויכנט

 

 .כניסה לבניין גם מתוך המרתף

 –)מועדון חדר לרווחת הדיירים 

ישרת את כלל , 17הנמצא בבניין 

  .דיירים במתחם(ה

 ,חניות :)לכל הבניינים(בפיתוח 

חים ת, שטרחבו ,יםמעברסעות, ימ

בסמוך לבניין גז ) צובר מגוננים.

רת אשפה ם לאציקנימת .(17

  נהומט

 

 1-3 מגוריםת מוקו
3 

 ה()בכל קומ

מבואה קומתית, מעלית, חדר מגורים, 

, מתקנים ומערכות טכניות לפי מדרגות

 יות.דרישת המתכננים והרשו

--- 

 2 4 קומת מגורים

 חדר מעלית, מבואה קומתית,מגורים, 

מתקנים ומערכות טכניות לפי  ,גותמדר

 .יותדרישת המתכננים והרשו

--- 

 נהיולעם ירקומת מגו
 1 5 טהאוז()פנ

ה קומתית, מעלית, חדר ואמבמגורים, 

, מתקנים ומערכות טכניות לפי מדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 וןעליגג 
 --- --- )ראשי(

ים ת, מתקנחדר מדרגות, מערכות סולאריו

כניות )משותפות/ פרטיות(, לפי ות טמערכו

 ות.ישוהרדרישת המתכננים ו

--- 

 --- --- --- 6 וריםלמג תוומק סך הכל

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

 

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

 כינוי או תיאור
 קומה

ל קומות מתחת/מע

 ניסהת הכקומ למפלס

 )ד(הקובעת לבניין 

מספר דירות 

 בקומה
 ותהער סוג השימוש

 3 קרקע ןייבנל קומת הכניסה

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

, מתקנים ומערכות מעלית, חדר מדרגות

 טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות.

גם מתוך  14,15 ניםלבניייסה נכ

  .המרתף

 –דון ע)מו הדייריםחדר לרווחת 

ישרת את כלל , 17מצא בבניין נה

  הדיירים במתחם(.

, תיוחנ :()לכל הבנייניםח ויתבפ

חים רחבות, שט ,מיסעות, מעברים

בסמוך לבניין ) גז וברם. צמגונני

. מתקנים לאצירת אשפה (17

 טמונה 
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 כינוי או תיאור
 קומה

ל קומות מתחת/מע

 ניסהת הכקומ למפלס

 )ד(הקובעת לבניין 

מספר דירות 

 בקומה
 ותהער סוג השימוש

 

 1-2 קומות מגורים
3 

 ומה(ל ק)בכ

מבואה קומתית, מעלית, חדר מגורים, 

לפי ניות רכות טכעם ומ, מתקנימדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 2 3 ריםקומת מגו

מתית, מעלית, חדר וק האומבמגורים, 

י לפ יותטכנרכות ים ומע, מתקנמדרגות

 רישת המתכננים והרשויות.ד

--- 

 קומת מגורים עליונה
 1 4 )פנטהאוז(

מבואה קומתית, מעלית, חדר ם, מגורי

פי ליות כות טכנ, מתקנים ומערמדרגות

 ת.נים והרשויות המתכנדריש

--- 

 גג עליון
 --- --- )ראשי(

נים אריות, מתקולס תוכחדר מדרגות, מער

לפי (, יותפרט)משותפות/  ומערכות טכניות

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 --- --- --- 5 סך הכל קומות למגורים

 אשי(.רן )הג העליובמניין הקומות לא נכלל הג 6  בבנייןסך הכל קומות 

 

  , בכל בנייןH מדגם 17מס'  ןבניי

 כינוי או תיאור
 מהקו

 לעקומות מתחת/מ

 הכניסהס קומת פללמ

 )ד(הקובעת לבניין 

 רותמספר די

 ומהבק
 הערות סוג השימוש

 1 קרקע קומת הכניסה לבניין

ניסה )לובי(, מגורים )דירת גן(, מבואת כ

 ,, מועדון דייריםמעלית, חדר מדרגות

תקנים ומערכות , (ניםנייבהכל ל)משותף 

 ת.ויוטכניות לפי דרישת המתכננים והרש

 –)מועדון ם רייידחדר לרווחת ה

רת את כלל שיהנמצא בבניין זה, 

  הדיירים במתחם(.

, חניות (:נייניםלכל הב)ח בפיתו

רחבות, שטחים  ,מיסעות, מעברים

בסמוך לבניין גז ) ננים. צוברמגו

אשפה . מתקנים לאצירת (17

 ונה טמ

 

 1-4 יםמגור קומות
2 

 )בכל קומה(

יות, חדר מעלמבואה קומתית, מגורים, 

ומערכות טכניות לפי  ניםמתק ,מדרגות

 מתכננים והרשויות.דרישת ה

--- 

 נהליום עקומת מגורי
 1 5 )פנטהאוז(

מבואה קומתית, מעלית, חדר מגורים, 

, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרגותמ

 ות.והרשוי דרישת המתכננים

--- 

 וןעליגג 
 --- --- )ראשי(

מתקנים ת, חדר מדרגות, מערכות סולאריו

)משותפות/ פרטיות(, לפי ת יונכטומערכות 

 הרשויות.המתכננים ו דרישת

--- 

 ת ומוסך הכל ק
 --- --- --- 6 םורילמג

 סך הכל קומות 
 מות לא נכלל הגג העליון )הראשי(.ן הקובמניי 7 בבניין
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  בכל בניין, 1G גםדמ 18 ן מס'יבני 

 כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

 ס קומת הכניסהמפלל

 )ד(בניין ל עתבוקה

מספר דירות 

 בקומה
 הערות ג השימושוס

 2 קעקר קומת הכניסה לבניין

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

, מחסן, מתקנים תדר מדרגומעלית, ח

נים ת המתכנומערכות טכניות לפי דריש

 .הרשויותו

 –)מועדון חדר לרווחת הדיירים 

את כלל  רתיש ,17הנמצא בבניין 

  ם(.תחבמ םיהדייר

, חניות )לכל הבניינים(:בפיתוח 

 רחבות, שטחים ,מיסעות, מעברים

בסמוך לבניין גז ) ברצו ים.וננמג

 . מתקנים לאצירת אשפה(17

 טמונה 

 

 1-3 קומות מגורים
2 

 )בכל קומה(

חדר ות, ת, מעלייקומתמבואה  מגורים,

, מתקנים ומערכות טכניות לפי מדרגות

 .תכננים והרשויותהמ דרישת

--- 

 קומת מגורים עליונה
 1 4 )פנטהאוז(

, חדר מבואה קומתית, מעליתמגורים, 

, מתקנים ומערכות טכניות לפי מדרגות

 שויות.דרישת המתכננים והר

--- 

 גג עליון
 --- --- )ראשי(

תקנים ריות, מאסול מערכות חדר מדרגות,

ניות )משותפות/ פרטיות(, לפי מערכות טכו

 .תוהמתכננים והרשוישת דרי

--- 

 סך הכל קומות 
 --- --- --- 5 למגורים

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

 

  :תוהבהרו הערות

 ניה והבלבניין ]כהגדרתה בתקנות התכנון יא הכניסה הקובעת ניסות הכמהו יזיין אלבניין, יש לצ אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  (א)

 . ([רתי)בקשה לה  

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

אך זכויות הרוכש לא  מותקנות רכות אלום מעמחות בהו/או גו ונותרו/או אחדרים הקצאת לרבות  גם למבנים סמוכים, באמצעותם

 .ענהתפג

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

 .... וכו'0,1,2כגון  מעליותהבחב'   

 ם(יראשי) ותפיםחדרי מדרגות מש 1.4  

  גגועד למפלס ה ממפלס קומת מרתףרה מקו 12-15בבניינים : גותאפיון כל חדר מדר; 1 מספר חדרי המדרגות בכל בניין    

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

 : אין. חדרי מדרגות נוספים   

  תחנות; 7 :12,13 מס' יניםניבב :ליתעכל מלתחנות מספר ה; 1: מספר המעליות בכל בנייןיש;  מעליות: 1.5  

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

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

 .אין מר:עמדת שו 1.6  

  וא/ו דיירי הבניין נציגות ת, שהפעלתו תקבע ע"יקוד שבגנון פינלת מלית בעעממובהר כי הכוונה ב –"מעלית שבת"   )*(                      

 .1969-עין תשכ"טז' בחוק  המקרק 59בהתאם לסעיף  ולהינחב' ה        

 

 :)בכל בניין( רדות גמן ועבוחומרי הבניי .2 

 .תבאו משולו/או מתועשת ו/ רגילה: שיטת הבניה; השלד ית מהנדסלפי תכנ שלד הבניין:         2.1

 ; השלד בי מהנדס: לפי חישועובי .םעשים/טרומייתומ םיטוין מאלמנטון מזו בו/א בטון מזוין חומר:: ת קומת קרקערצפה ותקר          2.2

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

   .ניעת החלקהות התקן הישראלי למם לדרישקה בהתאלד החיהיה נגריצוף בניין המגורים   
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  .1045מס'  אלישרי תקן לפי :בידוד תרמי; השלד נדסשובי מהלפי חי עובי: .: בטון מזויןחומר :תיתרצפה ותקרה קומ         2.3

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

  .השלד לפי חישובי מהנדס עובי:. ים מבטון,שים מתועו אלמנטאין, מזו טון: בחומר גגות הבניין:          2.4

  .1045לפי תקן ישראלי מס'  :יבידוד תרמ .לפי הנחיות היועץ ם:טויאושיפועי ניקוז    

 יר ימית של קבדופן פנ באם מכלול מתועש, .מתועשת בשילוב רגילה חוץ: קירות 2.5

 .1045' מס ישראלי לפי תקן :בידוד תרמיהמהנדס. תכנון : לפי יעוב .י אוק תאו בל ,החוץ ובצד הפונה לדירות, בלוקי בטון

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

 

 גימור קירות חוץ: 2.6

 לפי התנאים בהיתר הבניה. הכלרמיקה. וגמאת קדשיח ק חיפויו/או . אבן מלאכותיתו/או  טבעיתאבן : עיקרי וי,יפצ/חיפוי 2.6.1 

 ; היתר הבניהלפי התנאים ב חיפויים אחרים עם ולבשמ שכבות( 2טיח ) :וץטיח ח 2.6.2 

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

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

 . 1חלק 1004י האקוסטי הנדרש על פי ת" יעניקו את שיעור הבידוד מקרה כלוב ץעהשלד והיו מהנדס ותנחיה  

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

 

 ראשי: ותרגמדחדר  2.8

 המדרגות, הבידוד האקוסטי לחדרי מהנדסה ביושילפי ח עובי:לב. משו: בטון מזוין או בנוי או חומר: קירות מעטפת 2.8.1 

 דין.ת כל והמעלית יבוצע על פי הוראו

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

 ירוק" מטעם מכון התקנים.

 כון התקנים. ירוק" מטעם מ בעל "תו תקן סידר מויג ,: טיחחומר: קרהר תגימו. תקרהעד לגובה:   

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

הכל החלקה, גד ופסים מחוספסים כנ אורך המדרגות והפודסטיםואמים לפולים תיות שם, ובעללבנטייהתקנים הר

 . 2279י לת" םבהתא

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

   ת.דר המדרגובאמצעות ח: )ראשי( עליה לגג 2.8.5 

 

 : קומתיתמבואה )לובי(  2.9

או גרניט פורצלן,  יקהקרמ וגמת אבן נסורה אדו גימור קירות פנים יהיו בחיפוי קשיח,: חומר: ומתיתמבואה ק פניםת קירו גימור 

 ע אקרילי )"בעל תו תקן ירוק"(  עד לתקרה.בצטיח ובוצע החיפוי הקשיח ימשקופי הדלתות, מעל עד לגובה 

 מונמכת לא יבוצע  תקרה רה שלמקב) "(קן ירוקמלבין סינטטי )"בעל תו ת: טיח + צבע חומר: רהר תקגימו 

 בתנור )צד חיצוני בלבד(.צבוע : פח ארונות למערכותדלתות  .צלןפור טנסורה או גרנין אב :ריצוףטיח מעל תקרה זו(. 

  :בכל בניין ראשית כניסה י(ובה )למבוא 2.10

הכניסה, מעל החיפוי  קוף דלתגובה משלעד  , לפחותאבן נסורה או קרמיקה )רגיל או גרניט פורצלן(: מרוח: ימור קירות פניםג

  "(.וקיר ןקי )"בעל תו תרילאק הקשיח יבוצע טיח וצבע

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

, והעומדים בתקן הישראלי מ"ר 0.64-ת מלא יפח שטח אריח בודדואריחים מסוג גרניט פורצלן  שיש( אואבן נסורה )חומר: : ריצוף

 )צד חיצוני בלבד(.ר נובת עו: פח צבותלמערכ נותארודלתות  .למניעת החלקה

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

 ה לפי דרישת הרשות המקומית.ספר יהייצוב המעאר, וני ומוצהבניין יותקן מספר בניין חי

: ר תקרהמוגיים. התקנ , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון טטיסינבמלבין צבוע בטון : רות חניהקי רוגימ :חניה מקורהמר עבודות ג 2.11

   ון התקנים.תו תקן ירוק" מטעם מכבמלבין סינטטי, בעל ": בטון צבוע חומר

 .,בתמשתל או באבן מוחלק בבטון יעשה החניות או המרתף תרצפ רמויג: המקור יהגימור רצפת חנ 

 .6.1.3עיף : ראה עבודות פיתוח סהלא מקורת ניוציגימור חניה ח 
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  :תףחדרים לשימוש משו 2.12

 .(חדר/ים טכניים )ככל שיהיו 

ארונות חשמל,  ט גומחות,מע)לים. קנהתן כומ טעם" מתקן ירוק סיד, בעל "תודוגמת פולי סינטטימלבין צבע  : טיח +ותר קירגימו 

  ו/או משולב,. ו/או תקרת משנה ינטטיבמלבין סו/או טיח צבוע  סינטטי ןבילמצבוע בטבעי ון טב :גימור תקרה. (מים וכו' 

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

 

  :הערות

 ם.התקני ןכומ מטעם צבוע בצבע , בעל "תו תקן ירוק" ןבבטו או פנים בטיח וצביעת קירות/תקרה יעש . 1

   .החלקעת הלמני 2279תאם לדרישות התקן הישראלי החלקה בה יהיה נגד ובשטחים המשותפים( רותבדי) בנייןבריצוף . 2

 

 אינטרקום ומחזיר רכת י מעל ידנשלטת עבעלת פתיחה ה וזיגוג( אלומיניוםכלול המבואה )ב בממשול: יש, ןבנייכל לדלת כניסה  2.13

 .(3.7.8סעיף  אה)רום קר, כולל אינטשמן

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

 .מת הקרקעמדרגות דרומי בקו

 ן.ר שממחזי, כולל דלתות אש מדרגות:חדר  דלתות       2.14

 תכנוןלפי ת, חומר וכמו ,אורית :תףלשימוש משו יםרדדלתות וחלונות ח .חדלתות פ :(תשאבוכגון חדר מ) ים טכניים/דלתות חדר  

 .האדריכל 

   .אין  :יי קומתדלתות לוב 2.15

 .: ישתפיםמשו םלקיוח םחדרי ,םים טכניי/חדר חניות, ,מדרגות, מבואות קומתיים חדר, לובי, ןבנייכל לבכניסה , תאורה 2.16

 ת ולחצן מתוך הדירה  ה בחדר המדרגוורת לילה קבועומנגנון שבת לתא ,הומק אור בכל ן הדלקתלחצהיו ם יריגומין בניכל ב               

  .אור בחדר המדרגותהדלקת  ל               

  האדריכל.תכנון לפי  ווןג(  בבלבדצוני חיה תנור )בחלקםף צבוע בפח מכופ ים: חומר:מל, גז ומארונות חש 2.17

 או ד לכל מחסן, חילופין התקנת מונה נפראו ל חסנים למונה נפרד,של כל המ מלשחחיבור הזנות ה :ייםדירתים סנמחברה תאו    2.18

 .תובחירת המוכר והחלט עפ"יליו משויך המחסן א תיהדיר למונה

 י ים לפ/ןייבנשל ה ממערכת החשמל של הרכוש המשותף נההז : יש.תפותיות משולמערכות אלקטרומכנרה ולתאוחיבור חשמל    2.19

 בניין/ים  וישרתו גם בבניין ימוקמוו/או  ים סמוכים/ין, אך ימוקמו בבניין מערכות משותפות אשר ישרתו הבני וכנתי) החלטת החברה  

 נות(.ר הרשויות השו, בכפוף לאישוסמוכים

 

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

 

 גובה הדירה*: 3.1 

 .(נון והבניהבתקנות התכ )כאמורמ'  2.50-ת מוחפ אל: תית התקרהד תחע ףוי הריצפנמ דירהגובה ה   

 מ'; 2.05 -מפחות : לא רגובה חדרי שרות ופרוזדו  

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

 מ'; 2.05 -מות פח אל: כשה(חניה מקורה )באם נרבה *גו  

 

 המינימלי . בכל מקרה גובה הדירה בשטחמשנה ותרקקומיות ותמכות מהנ בליטות,, ותמערכלמעט תחת קורות, הערה: * 

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

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

 (1)ירותקחומר  ורתיא

 (2)גמר קירות ותקרות
 (4)ריחי חיפויות אומיד

 )בס"מ(

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

 ריצוף
מ"א  /כוי למ"רמחיר לזי

 בשקלים חדשים
 הערות

 היסנכ
 .ךשהמראה פרוט בהערות ב אין (3)ראה  (2)ראה  (1) בטוןבלוקי ן, בטו נפרד( אל )מתחם

  רחדר דיו
 נפרד( ם לאחמת)

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

 מטבח 
 )מתחם לא נפרד(

 (1) בטון, בלוקי בטון

 אין (3)ראה  (2)ראה 
בגובה  פוי יח דהמשטח העבו לכל אורך

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

 משך.רות בההעבראה פרוט 
 --- (4)ה אר פוי מעל משטח ארון תחתוןיח

 אוכלפינת 
 נפרד( ם לאח)מת

 .המשךראה פרוט בהערות ב אין (3)ראה  (2)ראה  (1) ןבטון, בלוקי בטו

 .פרוט בהערות בהמשךה רא אין (3)ראה  (2)ראה  (1) בטון, בלוקי בטון פרוזדור

 .בהמשךהערות ראה פרוט ב ןיא (3) ראה (2)ראה  (1) בטון, בלוקי בטון חדר שינה הורים

 חדר רחצה הורים
 )מקלחת(

 (1) בטון קיבטון, בלו

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

 ים.מטעם מכון התקנ ן ירוק""תו תק
 בהמשך. ראה פרוט בהערות  

 --- (4)ראה  חיפוי קרמיקה

 .ראה פרוט בהערות בהמשך אין (3)ראה  (2)ראה  (1) י בטוןבלוקון, טב נהחדרי שי

 ד"ממ
  ןבטון מזוי

 אג"ראות הלפי הו
 .הערות בהמשךרוט בראה פ אין (3)ראה  לפי מפרט הג"א

 חדר רחצה )כללי(
 אמבטיה()

 (1) וןבטון, בלוקי בט

הדלת משקוף חיפוי קירות לגובה  אין (3)ראה  (2)ראה 
 קרילי בעלבע א+ צ חיל טומעפחות. ל

 .קן ירוק" מטעם מכון התקנים"תו ת
 --- (4) ראה מיקהי קרפוחי בהמשך.  תרוראה פרוט בהע 

 (1) בטוןקי בלון, בטו שרותי אורחים

עד ות. הדלת לפחלגובה  רותי קיחיפו אין (3)ראה  (2)ראה 
 מ'. 1.50גובה 

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

 --- (4)ראה  חיפוי קרמיקה

 .רות בהמשךעהרוט בראה פ אין (3)ראה  (2)ראה  (1) בטון יבלוק ן,ובט ת שירותספמר

 .2.6חיפוי/ציפוי קיר חיצוני ראה סעיף  אין (3)ראה  2.6ראה סעיף  (1) בטוןבטון, בלוקי  מרפסת שמש 
 שך.מהת בורוט בהערפראה גם 

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

  ימחסן דירת
 הוצמד()ככל ש

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

אקרילי. גימור תקרה סיד 
 י. סינטט

 פורצלןיט גרנ

בי קירות מחסן לפי החלטת וע אין
ממצג החברה  האדריכל/המהנדס.

 נהבחירת הקול
 

 

 לטבלה: והבהרותרות עה

 שמעטפת הפנים תן ני ו כאלהשיהי ככל -מתועשים למחצה /מתועשים פנים של קירותופן )בד יבלוק תאטון/לוקי בבטון/ב :חומר קירות (1)

. בידוד 1045וונטית לרבות בת"י ינה הרלהכל בכפוף לעמידה בתקגבס או בלוק תאי.  מלוחות גבס, בלוקי הוישע תהיהאלו רות של קי

ייבנו רחצה  יבחדר בטון תאי/ בלוקי גבס. יקובלוקי בטון/ בל /בטון ת(: יהיו מ:פנימי ני מגורים(. קירות הפנים )חלוקהתרמי של בניי

 ". וןבט היצרן או בלוקיי ע" ם"למי ידים"עמהמוגדרים בלוקים מירות קה

או החוץ יבוצעו בשיטה מתועשת ירות באם ק העורף.בממ"ד לפי הנחיות פקוד  .ונטייםים הרלוודרישות התקנ : טיחגמר קירות (2) 

 יעשו מלוחות גבס. ות אלוריקשמעטפת הפנים של יתכן עשת למחצה, מתו

 התקנים הישראלי.  קן ירוק" מטעם מכוןים יהיו בעלי "תו תנפ תרווקי קרותהת כל צבעי : לבן.גווןילי. ה בצבע אקרביעצ  

  לבן. גוון: ומר דומה.ח או פוליסידת בסיד סינטטי דוגמצביעה  . : טיחתקרות רמג

 .(: צבע אקרילילא חיפוי)בתחום ל תיםירווש רחצה ידררות בחגמר קי
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 , R-9התנגדות להחלקה לוונטיות ובדרגת תקינה והחקיקה הרהת שויודר ה,החלקל התנגדות 2279ת"י בדרישות  א'. העומדג סו: ריצוף (3) 

 ת פחות שאחוונים לדוגמאות/ג 3 -וף וסדרות של ריצ 4לבחירה מבין ונה לקריח יוצגו לכל מידת אפורצלן. גרניט מסוג  אריחים  

 מהנדרש לחדרים  חלקה לא תהיה פחותההה תיעת מנדרג מ.ס" 33/33 - ,ס"מ 45/45 ,"מס 60/60דות ניטרלי. במי -א בגוון בהיר הי מהן  

  .ת שמשמרפסו שירות, מרפסת שירותים ,צהרח ידרבכל הדירה למעט חאלו.   

  הספק( הצהרתספקה )עפ"י אישור ואינו ניתן לא  ס"מ 45/45ת לריצוף במידו חה ואריבמיד  

 :חלופי כמפורט להלןנוספת או מידות אריח  הע לקונה סדריה חייב להצייהם אול  לות אאריח במידוהמוכר יהיה פטור מהצגת 

   :חלטת המוכר( ת היא לה)הבחירה בין החלופו  

 ס"מ. 60/60ס"מ,  33/33 ידות האריחים:מנוסף לב  דות חלופיותאריח במי  א.

 סדרות של ריצוף 5ת, ונה, לכל הפחוכר יציג לקוהמ, אריחדת מי לכל כלומר יצוף,לכל מידת אריח המיועד לר  סדרה נוספת של ריצוף  ב.  

  ד מהם בגוון בהיר ניטרלי;חפחות אל ים, רות מגורבשימוש בדי  יחיםם נפוצים ושכווניות/גוגמאגוונים התואמים לד/דוגמאות 3-ו       

 , להחלקה התנגדות 2279 "ית ישותבדרמד והע ס"מ, 33/33 -במידות כ. ג א'וס: שרות תסומרפ ,םשירותי ,רחצה ידרריצוף בח -  

 יט טרצו, שיש, גרנ , אריחים מסוגR-11לחת תא מק וברצפתR-10 רגת התנגדות להחלקה יקה הרלוונטיות ובדודרישות התקינה והחק  

  יטרלי.נ - בהירון בגו מהן היא לפחות שאחתגוונים מאות/דוג 3 -ו ףסדרות של ריצו 4בין רה מלבחי רצלן. לכל מידת אריח יוצגו לקונהופ  

 ג החברה או צישתוון/מידה, מדוגמא/גהרוכש תעשה מאחת  בחירת  נדרש לחדרים אלו.לא תהיה פחותה מההחלקה ניעת הת מדרג  

  ידה. הספק, שיבחר על  

היא בגוון ת מהן ות שאחלפחות אגמדו 3 -ווף ל ריצסדרות ש 4 לבחירה מביןמ, ס" 33/33 -במידות כא'.  סוג :ת שמשסבמרפריצוף  -

תעשה  בחירת הרוכש לגשם. ף חשוףלריצו תהשאינה פחו רגת ההחלקהובד י ניקוז,רת שיפועדלם ליציים בגוהמתאימי. ניטרל -בהיר 

 לים(.ורך בשיפוצמחופה בחיפוי קשיח, אין )במקומות שבהם קיר החוץ  הספק, שיבחר על ידה.ציג החברה או שת בחרממ

 רלי.יטנ –וון בהיר שאחת מהן היא בג ווניםדוגמאות/ג 3מבין לפחות  ת הרוכשרלבחי -סוג א'. קרמיקה  :םתירושיו רחצה יחדר יחיפו (4) 

  ר על ידה.שתציג החברה או הספק, שיבחהרוכש תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מידה,  חירתבס"מ.  30/60, מס" 25/33 במידות

 תים עדר שירוחיפוי בחד. הדלת קו משקוףעד גובה  רחצה, יבחדר .מהמחיר שינוי ללאנה קוה חירתלב דותבמי ות בקרמיקה)חיפוי קיר  

ן ות למפרט וכהמידות דומ היה רשאי להציע אריחיםנה המוכר יוהק כמתבהס (.צבע אקריליה טיח+ עד לתקרמעל החיפוי ומ'.  1.50גובה 

וחיפוי  ד אקוסטיבנית כולל בידובוצע סגירה מות יהולרת גלצנ ה.ירר הדמחיי בשינו מ ללא כלס" 33/33 ,ס"מ 20/50 במידות נוספות

ן ולפי דרישות התקנים הרלוונטיים ית כל דלפי הוראו יאטמו רטובים באזוריםפות והנקזים הקירות, הרצ ר הקירות.ה זהה לגמקרמיק

 ר מים לחלקי בניין/חדרים סמוכים.למניעת מעב

 תוונים שאחדוגמאות/ג 3פחות מבין לבחירה , ס"מ 20/20 -ו כו/אס"מ,  10/20 -כ ידותמבא',  וגס – יקהקרמחיפוי קירות  :מטבחחיפוי ב  

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

פוי ן של החיסף העליור וסביבו בקו הם מאחורי התנוואת תקירו חיפוי BIידת ביחנו כאשר התנור אימשטח העבודה )מעל ארון תחתון.  

  .אקריליטיח + צבע ירות: פוי ובקמעל החיף(. על הריצומ' מ 1.50בה הרצפה )גוקרמי ועד ה

 דבודה אריחה טח. שקבלן/זםהי תלפי בחיר או טראצו גרניט פורצלן ריצוף ס"מ, 33/33 -ות כידבמסוג א'. )ככל שנרכש(:  ריצוף במחסן (5) 

 מ"ר . 0.20 -כד ע

 

  הערות: 

 ר וות לבחולא תינתן האפשר ספק אחדבחר של שה אך ורק ממי בחירת הרוכש תעדגש כפק יועת סלמני – ש/דיירת הרוכירבח 

 חרו ע"י החברה.מוצרים שונים מספקים שונים, גם מאלו שנב 

גמת בנוי כדווסמת או כית מחעם זכומשולב  וםניימאלו מעקה( יההבנ יתרבה לא נקבע אחרת עיצוב מעקות המרפסות )באם – מעקה

 ים"."מעקים ומסעד 1142ת"י י הנחיות פת ולהחזי

 ."מס 2 -עד כ חללים סמוכיםבין ל ומרפסת שרות, ד"צה, ממרח יבכניסה לדירה, חדר – מפלסיםהפרשי  

 כל.האדרי תכנוןלפי  ,גובה/רוחב( "מס 20עד נות )תקב מותרה הגוב )מדרגה( עד ךמונמ/מוגבה יתכן סףגג, /ביציאה למרפסות שמש 

 מצוין בטבלה.יעשה לגובה הי הקירות גובה חיפו  - י קירותפוחי 

 לפי החברה.ו/או ס"מ,  60 -ות שאורכם פחות מבאם יש פינות קמור ,PVCום או פרופיל אלומינימפינות יבוצעו  –בחיפוי  פינות פרופיל

 טבעי, ומרן היא חאבשה בוןביא בחש..יש לה. (,2ק חל 5566 מתוך ת"י) -י(רטפ/ףמשותשטח הב נויותקל ש)ככאבן טבעית חי ארי 

במערכת  גוון הלוחות או האריחים המשמשים, בתקן זה... מרף נאבנוס. גוון ומרקם והבדליגידים  ם,ות בו נימיעלולים להיש

 .זוקהטרות תחיחים הנשמרים למהלוחות או הארן בילצפה ם שברחיריו האת אוחון בין הלבגוו שוני יהיההזמן, ולפיכך  משתנה עם הרצפה 

 ה.רוף בדיי החברה ע"ג הריצברקה ע"ו/או ה יבוצע ליטוש ת ספק יודגש כי לאמניעל - הברקהליטוש/ 
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  אוו/ פלדה אוו/ ו בטוןו/א ( עץייב בסימון בתוכנית המכרקין, ומבלי שהדבר יחככל ותבחר החברה להת) – , קורה/ותרגולהפ 

 ב, משול 

 רכותנות למעבח, ארובגב ארון מט וחזיתות מחופים, קירות בשולי עטלמלפחות, ס"מ  7ובה גביצוף מחומר הר )פנלים( –לים פושי 

 א קיטום פינות )גרונג(.יפוי ושיפולים, ללחניים. ואזורים טכ 

  לפחות. מ"מ 3 של יחים )פוגות(אר בין ע מרווחצובינדרש , הית וקרמיקטבע באבןנים לריצוף לפי דרישות התק – ווחים )פוגות(רמ 

 לפחות.מ"מ  1צו ף טראלריצו 

 

 חראם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אבעל רק לעיל יותקנו בפו בהערות תייחסותלגביהם יש ה )מובהר כי ציוד ומתקנים

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

 ארונות: 3.3

 ,הכיור טוחה שלם להתקנה שהמתאיפתח  בת לכיור, חיתוךות, מדפים, תושירמג ות,דלתל לויכהארון  ון:ארון מטבח תחת  3.3.1 

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

 . MDFיץ'( או עץ מעובד )סנדוו ןוהאר חלקי ארש יקט.ץ דמע גב הארון יהיהגוף הארון והמדפים יהיו מעץ מעובד )סנדוויץ'(, ו                    

 מעל    פחותלמ ס" 90 -כטח העבודה יהיה ל משון שעליסף  ות. גובהס"מ לפח  60-כות, יהיה תזית הדל, כולל ח וןהאר עומק  

     רון.ית האחתת ת שליבורט ד למים למניעתס"מ ובחיפוי עמי 10-)סוקל( בגובה של כ רון הגבההבתחתית הא. סף הרצפה           

 עומקו. ו ולכלגובה לכלות לפח ס"מ 60ת ברוחב ורימג ן יכלול יחידתרוהא           

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

  וגמרמי פניציפוי  חברה.ידי הים שיבחר/ו על /החברה ו/או הספק י"גו עשיוצ י(רלניט הירד בם אחד לבן ואחגוונים לפחות )מה

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

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

     

מאבן  ס"מ 2-מפחות לא בי עוב דהנה משטח עבולבחירת הקו ור:יאת :רכוולכל או ןתחתובח מט על ארוןבודה ממשטח ע

עם שוליים (, לפי העניין  1,2 חלקים) 4440 דרישות ת"יל עונהערך(, הו שווה ת אבן קיסר אפולימרית )כדוגמעית או בט

יותקן קנט  חהמשטהיקף ב ר.כיו של וחהנה שטתאם להתקהמשטח יוהארונות בכל היקפם.  ס"מ ביחס לחזית 2ל בהבלטה ש

ת המשטח ככל זיבחיבוד עם ע ט מוגבהי להעדיף התקנה ללא קנשאהקונה ר"י המוכר )קבע עודו ימוגבה שאופן עיבעליון 

 יצוע זה(. . לא יינתן זיכוי בגין אי בם בכל היקף המשטחיל אף מהנדרש כול

  לפי ארון המטבח חלק תחתון,מידות: 

 3בפני הקונה ר תציג רה/המוכל ידו. בחבר/ו עשיבח כר ו/או הספק/יםשיוצגו ע"י המו תאודוגממגוון  ך מתו ונההק לבחירת גוון:  

  ודד אחד(.לוחות השיש/אבן קיסר יהיו בהדבקה ולא לוח ב .(יטרלים אלו יהיה בהיר נמגווני)אחד   גוונים לפחות   

   

 אין.יון: ארון מטבח על 3.3.2 

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

 יותר ארון מטבח עליון פינתי.  

 וציפוי ארון המטבח העליון יהיה בהתאם לארון המטבח התחתון.מבנה   

 כו.אחד לכל אורס"מ לפחות. הארון יכלול לפחות מדף  30מקו ס"מ לפחות ועו 75ון העליון של האר גובהו  

 

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

 ס"מ לפחות.  80 אורך  מידות: ת וצירי נירוסטה.רה/ות, דלת/ורלי( או שיש, לרבות מג)אינטגקוורץ ניאו או  מחרס   

  החלטת פיל ון:וג יצרן הארון.פי ו/או מלמין ל קהייפורמ: פנימי ויציפ. קהייפורמ: ניוצפוי חייצ     

 רה.החב     

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

רך באו פעמיים  מחושבת תאורך. המדידה לאורך הקיר )פינה ככל שקיימ מטר 06.בח טמ תחתוןארון  רךאו ידתדמ  (1)

באורך  ללויכ הארונות בתוךבים המשול( מקרר )למעט יו"במדיח, תנור, כיריים וכדים לועימה יםללח (.ארוןה

   זה. ראויה מתיסטיכיחשבו  המטבח, לא ארונות אורךמידות ב 5% -טיות עד כס. הארונות

בח מטה ונותארב ובקיר שבג לקחת בחשבון כי יתכן בח וביצוע עצמי, על הקונהעבור ארונות המטשל זיכוי רה במק (2)

 תחזוקה.צורך אלו לה לפתח/ים גיש ים. יש לאפשרמשותפ ן/יםפתח/י גישה לקולט קיימים

 חלטת הקונה.חתון הינם להתן ארוים במובנ תכנון הארון לצורך התקנה של מדיח, תנור וכו'           (3)

במקומות  ם,פימדתות ולד לרבות ,ותובשלמ המטבח ארון תק אלספ המוכר על ,להתקינם שלא הקונה החליט -

כנות הנדרשות של מים וניקוז למדיח תחת ההחללים( ולרבות  )ללאיים המובנים החשמל כליםשיועדו להתקנת ה

 ש.מועד שהחברה תנחה את הרוכחברה תקבע ובלוח זמנים שההי ל פתו עחירובבאחריות הקונה לדווח על הכיור. 

 

 כביסה:לתליית  מיתקנים 3.4

 סה.יגישה ישירה למתקן תליית הכב היהנו תממר וץ אשקיר חפתח ב

ל לי שחבלי כביסה פלסטיק, באורך מינימ 5כולל גלגלות,  ניצבים כת )מגולוונים(מתמ מוטות 2: (טנה)ק סהליית כבין לתמיתק 

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

 פסת משמעו מתקן ממתכת במר יסה בחצר אוית כבך לתליווה ערקן שתמ) צרשווה ערך בח שר שיותקן מתקןפ: אות הגןירלד 

  5 לקיר. המתקן יכלול לפחות יציב ומקובע . המתקן יהיההבנהמ יתותבחז מגולוונת על קיר המבנה, במקום מוצנע ושאינו נצפה 

 יחה.למת םיתנניו UVכותיים, עמידים לקרינת יו איהי יםבלס"מ. הח 160ימאלי של באורך מינ חבלי כביסה 

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

טי פרעה לתליית פריבמקרה זה עלולה להיווצר הל המזגן/ים, ידת העיבוי שחי גם ותקןן וי: בחלל מסתור הכביסה יתכהערה

  .מחייבהרט במפ ובכתחות מהלא פאך  כביסה גדולים 

 

 

 

   בס"מ()מידות   הבדיר ותריסיםות, חלונות תדל ימתרש – 3טבלה מס'  3.5

ברים ה, מידות המעפתיחה. בכל מקרה וןבכיוה ותיח: יתכנו שינויים במיקום הפתחים, במידות הפתחים, בסוג הפהערה 

 ת בהמשך.נוספו רותהע םה ג. ראבניהכנון והא יפחת מהנדרש בתקנות התהחופשיים בדלתות ושטח החלונות ל 

 

 תריסים חלונות ות דלת ---

 רחד
כמות ומידת 

 ח תהפ
 )גובה/ רוחב( 

)עץ חומר 
לומיניום/ א

 מתכת/ אחר(

סוג פתיחה )ציר 
כע"כ(/ נגרר/ 

 אחר(

כמות ומידת 
  הפתח

 רוחב( בה/)גו

)עץ  מרחו
אלומיניום/ 

 ת/ אחר(כתמ

יחה פת סוג
)ציר/כע"כ/ 

 אחר(/יסכ/ררגנ

דת ומיות מכ
  תחהפ

 ב(וחר בה/ו)ג

חומר )עץ/ 
ומיניום/ אל
 (ת/ אחרמתכ

 מר שלביםוח
ר/ יחה)ציתסוג פ

רר/ גכ.ע.כ/נ
 יס/חשמלי/אחר(כ

 כניסה

1 

 ציר רגילה טחוןה בפלד

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 95/205-כ

 חדר דיור

1 

 ומ' מזוגגלא
 רינה,טיו

 נגרר כ.ע.כ

--- 

--- --- 

1 

 אלומ' 'ומלא
 מלישח ילהלג
 לל גיבוי ידניוכ

 235/220-כ --- 235/220-כ

 מטבח

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ וגגמזמ' ואל

1 

 גלילה ידני מ'אלו אלומ'

 115/110-כ 115/110-כ ---

נה ישר חד
 1הורים 

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 .ע.כר כנגר ' מזוגגמואל

1 

 ידני הילגל 'מאלו אלומ'

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

 רחד
כמות ומידת 

 ח תהפ
 )גובה/ רוחב( 

)עץ חומר 
לומיניום/ א

 מתכת/ אחר(

סוג פתיחה )ציר 
כע"כ(/ נגרר/ 

 אחר(

כמות ומידת 
  הפתח

 רוחב( בה/)גו

)עץ  מרחו
אלומיניום/ 

 ת/ אחר(כתמ

יחה פת סוג
)ציר/כע"כ/ 

 אחר(/יסכ/ררגנ

דת ומיות מכ
  תחהפ

 ב(וחר בה/ו)ג

חומר )עץ/ 
ומיניום/ אל
 (ת/ אחרמתכ

 מר שלביםוח
ר/ יחה)ציתסוג פ

רר/ גכ.ע.כ/נ
 יס/חשמלי/אחר(כ

 "ד ממ
)משמש 
 כחדר 

 (2 שינה

1 
פלדה לפי 

 "א גה
 ציר )רגילה(.

 חוץ פתיחה

1 

 אלומ' מזוגג

לה או ציר רגי
 .ע.ככ

לפי הנחיות 
 הג"א

1 

 אלומ' אלומ'
.ע.כ או נגרר כ

 סכיל ררנג
 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

יסים, הנגררת/ים ורס דףה ם,זיג גדנ דהשתיים, פל ת אואחף נכ
 לפי הנחיות הג"א.          .סלכי

--- --- 

 3נה ר שידח

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ וגג' מזאלומ

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

 115/110-כ 115/110-כ 80/210-כ

 4ר שינה דח

1 

 ציר רגילה ץע

1 

 ע.כרר כ.גנ גמזוג אלומ'

1 

 ניידגלילה  'אלומ 'אלומ

 115/110-כ 115/110-כ 80/210-כ

ח. רחצה 
 ריםוה

ות בדיר
 םמדג

L,L*,I*, I 

1 
 עץ  + 

  אור -צוהר/צו
 ר רגילהיצ

1 

 אלומ' מזוגג
 נטוי

 )קיפ(

--- 

--- --- --- 

 --- 45/75-כ 70/210 -כ

ח. רחצה 
 הורים

בדירות 
 Wם מדג

1 
 עץ  + 

  אור -צוהר/צו
 להציר רגי

1 

 אלומ' מזוגג
 ויטנ
 קיפ()

--- 

--- --- --- 

 --- 55/85-כ 70/210 -כ

ה צח. רח
 כללי

1 
 עץ  + 

  אור -צוהר/צו
 ציר רגילה

1 

 וגגמזמ' ואל

 נטוי
 +(פי)ק

 קבועחלק 
 וןתחת

--- 

--- --- --- 

 --- 35/135-כ 80/210-כ

--- 

--- --- 

--- 

 --- מכני אוורור

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 

שרותי 
 אורחים

1 
 +   ץע

 אור  -צוהר/צו
 ציר רגילה

--- 

 --- ור מכניורוא

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/210 -כ

מרפסת 
 ירותש

בדירות 
 םמדג
L,L*,I*, I 

1 

 הלירג ציר עץ

--- 

--- --- 

1 

 כ.ע.כנגרר  אלומ' מ'אלו

 135/85-כ --- 80/210 -כ

מרפסת 
 ירותש

ות בדיר
 Wם גמד

1 

 ילהרג ציר עץ

--- 

--- --- 

1 

 כ.ע.כנגרר  אלומ' מ'אלו

 155/85-כ --- 80/210 -כ

מחסן דירתי 
 צמוד
)ככל 
 ד(שהוצמ

 פח 1
 תלפי החלט

 ההחבר
 הרגילציר 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 80/205 -כ

 

 :ואחרות טבלהל ערותה

 צורף להסכם הרכישה(.ר שמך אחבמס ה אומכר ז פרטבמ בטבלה, צויןאם )הקיים בפועל רק ב

ת ים ויכללו התקנת קנט פולימרי בתחתיעמידות למהדלתות תהיינה  ובפתיחה רגילה, 23בהתאם לתקן ישראלי מס' ודות בתות ללד =עץ  דלת .א

סב  פלת )נטוי(,משת= פתיחה  קיפ פתיחה,וג = סרגילה רצי,  וםהנחיות יועץ האלומינילפי  :רופילסוג פניום, = אלומיומ' לא .ס"מ. 7 בהבגו דלתה
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: םיסיתר ,= כנף בתנועה אנכיתגיליוטינה  ר,ו לתוך גומחה )כיס( בקי= כנף נגררת על כנף ו/אניגרר כ.ע.כ ת, פל+ משתה= רגיל ()דרייקיפנטוי 

= גלילה  .מה מוגברתיאטבים להשל בין אטם גומי וללף כמוקצאוריתן במילוי פולינחיות היצרן(, לפי ה )בעוביניום פח אלומייים עשו יםיסתרה שלבי

  . ור(בחדר דילגלילה החשמלית,  )גיבוי ידני אחד, ו חשמלירצועה ו/א מצעותה, באללפי מעכ תריס נגלל

 ות/"כ הדלתאים לסהובלבד שהכמות הכללית בדירה תת להבטב מחדרים של אחד ריאותבלהופיע ת לויכו ריםחד , משותפים לשנידלתות/חלונות .ב

 .הכנה לתפקוד מערכת מיזוג האווירס"מ כ 3עד  ל רצפהמעבהו תכן ושולי דלתות פנים יוג. יבטבלהנות מצויחלונות ה

המורכבים משני לוחות , ןשות התקדרי לפי חותיבטי/רגיל( Double Glazing) כפול זיגוג שקוף מאלומיניום עם ,ד()למעט ממ" טרינותיו /ותונחל .ג

ו החלונות ורכיביהם יהיו בעלי ת. י תכנון(פלאחר  או מ"מ 6עם מרווח אויר בעובי של ת, חולפ מ"מ 4 ביוג בע)זיגו יהםבינ אוויר מרווח םזכוכית ע

 לה. החלונות יותקנו על ידיה ונעינגנוני פתיחבנות, מות מו, ידיליםלגג צירים, ,EPDMובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי תקן ואביזרים מקוריים, 

 לכל במסילות :רשתות .פקוד העורף חיותי הנפלפלדה, ם ום מזוגג עם כנף/יסוג אלומינין מיהיה חלו מ"דמב צרן.הי טעםמורשה ממתקין 

 .אחת רשת לכנף כהכנה להסיבמ נוסף נתיב יותקן ,תונוהחל

יותקן , חלוןבתריס או  רהות הסגורפסת שרמטבח באם פונה למסניטריים וב ריםבחד רות,ר שבחד צוניר חילקי וגגתמזת ו דלו/און בהעדר חל .ד

 .)לרפות רפפת כיסוי( מכניור וורא

 גוג קבועזיב לביםמשום היתכן פתחי יועץ האלומיניום. ו/או לתכנון האדריכגוון, עפ"י  סוג פרופיל, .עשויים אלומיניום ריסיםוהת לונותחות הגרמס .ה

 .ךמחסום, ו/או קירות מס/מעקההמשמש כ

  יכל.האדר בחירת"( עפ"י מומה )"חלבשקופה או ע תיחותבטיוכית כזן תותק ,(ונות)באם יש חל ושירותים רחצה יבחדר .ו

 .אש ודרישות כיבוי אדריכלה תכנוןאו רפפות קבועות, לפי /ו כה בדלתו/או אוורור מכני ו/או סב( יעשה באמצעות חלון ככל שנרכש מחסן) סןמחה וראוור .ז

ת מערכו ,(יתטלסקופ)פנורמית/ ת הצצהעיניוסף, ימי נסגר בטחון פנ  5044ראל תואמת לתקן יש ,יתרב בריח . דלת פלדה )ביטחון(דלת כניסה .ח

מ"מ  1.25י של בעובנת מגולוומשקוף בניה מפלדה  .תחתון, מעצור דלת ומספר דירה מברשת סף ,עה ו"רוזטות"נידית ינדר, מגן ציל צירים,

 חירת המוכר.וון לפי בבתנור. גמר לג הכנף הדלת והמשקוף יהיו בחיפוי ויניל או צביע לפחות.

  בטחון/אש.ויותקנו דלתות  לדירות בקומת קרקע יתכןאות, בכניסה הנחיות רשות הכב לפי .החברהבחירת גוון לפי  וניל,  פויצי לת ממ"דד .ט

היבט  ר שווה ערך בכלחקים על מסגרת עם מילוי פלקסבורד ו/או מילוי אתי לוחות מודבששויה מתהיה ע כנף הדלת פנים: מכלולי דלתות .י

המתאים  שציפוי חיצוני מתועע או צבפורמייקה או גמר קוף הדלת. אם לסוג משיים, אחר. צירים יותקנו בהתקוסטיקה, קחוזק, א –ודי תפק

אלי רבהתאם לתקן ישהדלת יהיה  משקוף. צדדים לפחות 3-נט( מצופה בקהדלת )קף כנף בהי .ידיות מתכת משני הצדדים , עםלעמידות במים

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

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

 שיבחר/ו על ידה. או הספק/יםידי החברה ו/ שיוצגו עלאחד מהם לבן(, )

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

 ון הפתיחה.וג הפתיחה וכי, לרבות ססוג החלון/תריס סמכות כפתח חילוץ יתכנו שינויים במידות הפתח,י הרשויות המו"וכרז עבפתח שי

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

 ,בקוטרים שוניםמעוגלים  ן  פתחי אוורורכיים, הנגררות לכיס. חלון אלומיניום + זיגוג וכנף אחת או שת ן פלדהרה. חלוס"מ מעל מפלס הדי

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

תו תקינהרי שמתקן הסינון,  הע"י החבריודגש שבאם סופק  (.2010ות הג"א מאי )תקנ ת היצרן.ופי מידמערכת להפרעה מקומית. מידות ה

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

פועל יגבר הביצוע ב לכניות המכר ו/או במפרט המכר לבין הביצוע בפועין המצוין בתובסתירה קרה של למניעת ספק יודגש כי בכל מ העורף.

 קוד העורף.כנות של פים הנחיות מעודהתוא

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

 מסך רותיטרינות/קיתות/ חלונות/ומלבני דל של ,ים למיניהםיפרופילים היקפמשקופים וו מסגרות סמויות וכן  ים סמויים ו/אנן: מלבכגומים משלי

  בתקנות התכנון והבניה.  ש כנדרלפתחים אלו  ת/שטח,ממידולא יפחת  יםפתחים המתקבלקרה גודל הבכל מ .)לפי הענין(
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 ניטרים בדירהם סה וכליברואי תמתקנ – 4טבלה מס'  3.6 

 הערות לאחר טבלה זו(גם )ראה   

 

 קןמית
 מיקום

 רחצה כלליחדר  ה הוריםר רחצחד יםשרותי אורח חטבמ
 ת מרפס

 שירות
 אחר

 כיור מטבח
 דדת/כפולה()בו

 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- --- ראה הערה )א(

 --- --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- --- אין ₪ זיכוי 

 כיור רחצה

דות מי
 )בס"מ(

 --- --- ולב בארוןשמ 40/50 -כ --- ---

 --- --- 3.3.3ראה סעיף  א' --- --- סוג

 --- --- אין ראה --- --- ₪ י זיכו

 כיור לנטילת ידיים

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- 25/40 -כ ---

 --- --- --- --- א' --- גוס

 --- --- --- --- אין --- ₪ זיכוי 

רגז וא אסלה
 )ב'(שטיפה

 

ידות מ
 )בס"מ(

 --- --- צרןלפי מידות הי יצרןדות הלפי מי היצרן ותלפי מיד ---

 --- --- א' א' א' --- סוג

 --- --- אין אין אין --- ₪ י זיכו

 אמבט/ 

 מקלחת

מידות 
 בס"מ()

--- --- 
ן וראות כל דיה ילפ

 ראה בהמשך
 170/70 -כ

 בטיה()אמ
--- --- 

 --- --- סוג
 צוף משופערי

 ()מקלחת
 --- --- א'

 --- --- ןאי --- --- --- ₪ זיכוי 

 םקריסוללה למים 
מהקיר  ור,כיל םיחמ/

 או מהמשטח

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

 --- --- א' א' א' 'א סוג

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

לאמבטיה סוללה 
 ם וחמיםלמים קרי

 --- --- )ה(וללהס --- --- --- דגם

 --- --- 'א --- --- --- סוג

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

סוללה למקלחת 
 למים קרים וחמים

 אינטרפוץדרך )-רב --- --- דגם
 --- --- --- )ה( (3ך דר

 --- --- --- 'א --- --- סוג

 --- --- --- ראה נספח ג' --- --- ₪ זיכוי 

 --- יש --- --- --- --- קוזכונת כביסה ולנימים מ בוריח
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 קןמית
 מיקום

 רחצה כלליחדר  ה הוריםר רחצחד יםשרותי אורח חטבמ
 ת מרפס

 שירות
 אחר

 לשרוול חיצונית דופןב 4" חפת
, מייבש כביסהמ  פליטת אדים

כולל תריס הגנה ומשקולת סגירה 
 חשמלוהזנת 

 --- יש --- --- --- ---

 כנה לחיבור מדיח כליםה

קוז כיור בנינה משולבת ההכ)
 (המטבח

 --- --- --- --- --- שי

 --- --- --- --- --- אין רז ניל()ב קררלמ םנק' מי

 --- --- --- --- --- 1 כנה(ל )הושלבי ת גזנקוד

 --- --- --- --- --- --- )הכנה( מים דת גז לחימוםנקו

 

 

 :ואחרות טבלהל ערותה

 להסכם הרכישה(.במסמך אחר שצורף  ה אומכר ז רט, במפבטבלה צויןרק באם  בפועל)הקיים 

רוסטה, ני/גרניט וורץסילי קוורץ/ק מחרס/הקונה,  ירתלבח: "מ(ס 80/46ת ידובמ ולהס"מ או כפ 40/60 תוידת במ)בודד ר מטבחכיו (א)

 רת לפיתוצ ס"מ. 40/50 ותמידבחרס : יור רחצהכ היצרן/ספק, שיבחר ע"י החברה. לפי (:ה שולחני )אינטגרליכיור רחצ בהתקנה שטוחה

 .ברהע"י החהיצרן/ ספק שיבחר  פיות לחרס, במיד ם:יכיור נטילת ידי ה.החלטת החבר

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

  .ירוסטהבעל צירי נ כבד פלסטי

תמיכה ות ומיטת פיני עץ בוי פוליאסטר. מילופציעם  יקפי, שלד עץוגני, בעלת חיזוק המ"מ הומ 3.5בעובי ילי מר אקרחוהיה מת אמבטיה:

 מ"מ לפחות מצופה אמאייל. 2.5י ן מפח בעובילי ברזל מגלוון או לחילופירופמפ

ניקוז ל יםעם שיפוע 2279ות ת"י מר העומד בדרישאות כל דין, בגרשטח משטח המקלחת לא יפחת מהמידות על פי הנדרש בהו מקלחת:

 המשטח.

מידות ברז ר, דה או הכיוהעבומשטח א ימוקם על מישור והו מערבל, פרחדגם:  :בחערת מט. לק)כולל חסכם( םיחמרים/סוללה למים ק )ג( 

ת"י בת עומדוישנה ש ככלץ חת לפחות תוצרת הארכשא סדרות 3לבחירה מתוך  ס"מ. 20ס"מ לפחות ולעומק  25 -פיה בגובה כ: תהיינה

 ו על ידה./חרשיב בלן ו/או הספק/יםו ע"י החברה/ קשיוצג 1385

 , מידות שור משטח העבודה או הכיורעל מי והם ימוקמו  הפי ערבלמ ח: דגם: פר)כולל חסכמים( חצהי רלכיור/, קרים/חמיםים ללה למסו )ד( 

לן גו ע"י החברה/ קבשיוצ וצרת הארץכשאחת לפחות ת רותסד 3מתוך  רהלבחי ס"מ לפחות, 15עומק ס"מ לפחות ול 15באורך ברז תהיינה: 

 .  על ידההספק/ים שיבחר/ו  וא/ו

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

  פחות ומזלף.ס"מ ל 60כי באורך ל אנומובי פיטלסקותכוונן, מוט החלקה צינור שרשורי, מתלה מ

 60, מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך וונןמתכה י, מתלורשור שרנכולל צי יקלנכרום בציפוי   ,(3) רךרב ד - רמהקידגם: : תלמקלח

 מ"מ.  15טר וראש מקלחת בקו ס"מ 30מזלף. לחילופין ולפי בחירת הדייר, זרוע מהקיר באורך חות וס"מ לפ

 ל ידה.ו עם שיבחר/או הספק/יו/ ה/קבלןץ שיוצגו ע"י החבררהאצרת כשאחת לפחות תו סדרות 3רה מתוך מבטיה/מקלחת, לבחית האוללוס

זרת ידית דגם מערבל מיקסר בעל מנגנון קרמי דו כמותי)ויסות מים לחמים/קרים בע בציפוי כרום ניקל, היוים וקרים ית  למים חמכל הסולל-

 ם.מיו חסכויכלל אחת(

 .ניל יזברויוב, : חיבור לבכוללת ז/י שטיפת אסלהארגכיורים והתקנת  ()ו 

 .: לבןתן הקבועוגוו )ז( 

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

 ה.קציזרי נחושת בלבד ללא אב באם לא נאמר אחרת, צנרת: הכנה לנק' גז )ט( 

 ופקת מהרשת העירונית.: מים בטמפרטורה המסמים קרים (י) 

 למניעת  שעומדים בתקן ישראלי ותקבועלרכוש  לבחור או ריות הרוכש,, באחהחברהממבחר באם אינם  -(ת/אמבטיהועות רחצה )אגניבק (יא) 

 .  R-11 -ולא פחות מ החלקה
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 הכיור.  וקם על מישור משטח העבודה אוממרז הב רי= ק חפר קבוע. תוך שרוולראש ברז הנשלף מנשלף =  (יב) 

  . רת ידית אחתזחמים, בעסות מים לקרים /יו קסר( =)מי מערבל  

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

 הלחות ת קונדנסר. בשיטה זו תמש במייבש כביסה הפועל בשיטהשיש לה יסש הכבת אויר חם/לח, ממיבבהעדר חיבור ליניק קונדנסר=)יג( 

 גש שעדיין נפלט אויר חם לחלל הדירה יודמניעת ספק ת הצורך. ליב ריקון בעהמחי איסוףמיכל  לטת כמים אלפהייבוש נפלטת בעת תהליך נה

 בסמוך למכונה.

 ת/פתחי ניקוז וכו'(.קצה הסטנדרטיות )ברזים/מקלחוה רכותמעל כנניםת המים והניקוז מתויש לקחת בחשבון כי מערכת הספק (יד)

ם הקפי מפני גלישת המים, חסוהמקלחת, ומן, שטח תא צנרת הדלוחיקוטר תאמת ללא ה דמוי "גשם", אש מקלחתמור לעיל כגון ראמהשינוי 

 .פהברצ וזיקלת הנטת ממפל המים לקיבועלול לגרור הצפה בחדר הרחצה עקב אי התאמה בין כמות המים הנפל

 כגון  עים מתאימיםבאמצ לנקוטה, יש ס מונע החלקוללת חיספהאמבטיה אינה כו פתכל שרציה הינו גם למקלחת וכ( הואיל והשימוש באמבטטו) 

  המיועדות למניעת החלקה.ות הדבקת מדבק   

ל כיבוי לאון לניתוק זרימת הגז במקרה שגנם מנליולים הכל, יש להשתמש בכירי)טז(  ככל שמיקום הכיריים לבישול נמצאים בסמיכות לחלון ובכל 

 בה/ות הבישול.הל וני שלרצ        

 

 כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחר צויןאם רק בקנו בפועל ת לעיל יותיחסות בהערוש התייהם יים לגבציוד ומתקנ י)מובהר כ

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

  , ברצפה,הבניין( ים לכללפותמשוכן )בחלקם יתולטני ביוב צנרת ופתחי ביקורת לק: אחר ךורכל צל ,בדירה י אינסטלציה נוספיםאביזר  3.6.1 

 וכמות, עפ"י דרישות כיבוי אש(.  )מיקום יתכן מתזי כיבוי,לציה. ינסטהא ת מהנדסעפ"י החלט מיקום וכמותב, רהך לתקו בסמובקירות א  

 בין  פיקוד יבלגז וכ להעברתוצנרת  מפוצלו ו/א יני מרכזיניקוז למזגן מ ה.טלצינסינדס האלפי החלטת מה ,יקוםמב ארון למחלקי מים  

 . למאייד מיועדהקום עד המיועד למעבה, ימיקום המה  

 

 הערה:  

 דמוי בליטות  התקנת כיסוי מבודד ואסטטי ויצרוידרשו(, יתכן ויחייבו ככל שבוי, )רת מים/ביוב/מתזי כיר צנהצורך במעב  

 , כרת המיבתכנ מנו, שלא בהכרח יסוהצפרות ורבסמוך לקיו/או ותקרה בסמוך לקירות  ,או "ספסלים" "תקורוו ם אמודיע"  

 ת.וכנים שונה מהתתקנו במיקוצי תכנון יומאילומנו ואו שסו  

 תחי פ רשוויד יתכן ןהבניילגובה  יש לקחת בחשבון כי לפי הת"י, והנחיות מהנדס האינסטלציה בקולטנים העוברים ,בנוסף  

 .תחזוקה גישה לצרכי יש לאפשרין לחסום אותם וא, ת אלו ביצוע פתחי ביקור שדרייביקורת, ולכן בדירות בהם   

 

התקנת המערכת . תהיה לפי הוראות כל דיןמצעות מערכת סולארית משותפת מאולצת באת חמים לדירוהספקת מים : מיםחימום   3.6.2

 .המים )טיימר( וםן לחימהחמים והתקן קוצב זמ גיבוי חשמלי לדוד המיםלרבות  579י אלישרתקן היה בהתאם לדרישות הסולארית ת

 מנט עזר חשמלי והתקן קוצב זמן )טיימר( הכולל מפסק ם אללל חימום עולארית וכור למערכת הסהמחובדוד( גירה )ותקן מיכל איכל דירה ל

 .במאפשר לתכנן מראש את זמני ההפעלה

 קוצב  מל והתקןהמים באמצעות חש וםשה חימות מערכת סולארית, יעלא ניתן לספק מים חמים באמצען ל דיכ אותהור לדירות שלהם לפי 

 ר(.  )טיימהמים חימום זמן ל

גג  וא בסמוך להירות או שרפסת במ כגוןבמקום מוסתר אך נגיש : מיקום הדוד ;ליטרים 150: תבולבקי למים חמים גירה )דוד(מכל א

     לציה.האינסטמהנדס  תכנוןעליון לפי 

 . , מקלחתה, אמבטיהח ורחצ: קערות מטבלכלים מיםחיבור מים ח 3.6.3

  אין.  :דלי""רז ב  3.6.4 

 (.החברה לטתי הח)מיקום לפ: יש ה מים לדירהה למונהכנ 3.6.5

   ,PPR, S.Pל, גוס: פלדה מגולוונת, פקחומר הצינורות: מים חמים וקרים 3.6.6

 .: פלסטיכיםפש: פלסטי, יןדלוח  

  .יש: הגז במטבחת נקודהגז ועד ר ה ממקוצנרת גז בדיר 3.6.7

 ש.: יירהלמונה גז לדהכנה  3.6.8
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 (ה זובלטלאחר הערות  )ראה מתקני חשמל ותקשורת – 5מס' טבלה   3.7        

 ה נספח ג'רא מחיר זיכוי לנקודות מאור, בית תקע ונקודות טלפון,
 

 מיקום

ת נקוד
 מאור

 רהקת /קיר
 קלל מפסכו

 תקע בית
 רגיל

 תקע יתב
  מים  מוגן 

 תקע יתב
 לבמעג חכו

 נפרד

 'נק
 ;וויזיהטל

 ;נק' תקשורת
 .' טלפוןקנ
 נקודות 3 כ"סה

 אחר/ הערות

 לדירה כניסה
 מבואה או

1 1 - - - 

 לחצן פעמון+ -
 אינטרקום -
ללובי מפסק תאורה  -

 י/חדר מדרגות.קומת
 לוח חשמל דירתי. -
 כולל תארון תקשור -

 שקע. 
 טלוויזיהארון טלפוניה/- 
חר במקום א או)

בהתאם לקביעת 
 (המתכנן

 רדיו חדר
 כלוא ופינת

2 3 - 
1  

 )למזגן(
1 

תוספת  -לי תריס חשמ
קודת חשמל להפעלת נ

 התריס.

 - - - 1 1 פרוזדור

 3מעל  ור באורךדפרוזב
כולל זדור הבפרומ' או 

נקודות  2פניית "ר", 
 ות + מחליף.חמאור לפ

 1 בחמט

4 

)אחד מהם 
חד כפול, וא

מהם מוגן 
בדרגה 

 ילה(רג

- 

 )יג( 3
 מדיחתנור,מקרר,

)אחד מהם מוגן 
גת רמים בד

44IP) 

- 

ם, בתי השקעי מיקום
התקע יהיה מעל 

משטח העבודה ככול 
ובהתאם האפשר 

ו בח יותקנטן המלתכנו
ים דשקעי כח נפר

 לתנור, למקרר למדיח,

שינה  חדר
  הורים

1 
)כולל מפסק 

יף חלמ
 למנורה( 

 

4 
 ים ליד)שני

 המיטה(
- 1 1 

רקום )נק' אינט -
 (דדיבור בלב/שמע

   רחצה דרח
 הורים

1 
 ן מים(ג)מו

- 1 
1 

ת תקע )בי
 לתנור(

- 

בית תקע לתנור 
 בהעדר חלון,חימום+ 

 ניכור מנה לנק' אוורהכ

 - 1 1 - 3 1 י שינהחדר

 /ד"ממ
 ח. שינה

מנורה לפי 
הנחיות 

 פיקוד העורף
 1 (למזגן) 1+  1 - 3

וד לפי תקנות פיק
 רףהעו

 ר רחצהחד
 כללי

1 
 )מוגן מים(

- 1 
1 

 בית תקע)
 ור(תנל

- 

תנור תקע לבית 
ב + התקן קוצחימום+ 

וד זמן הכולל מפסק לד
השמש במיקום עפ"י 

 התכנון. 
 ן,ודר חלבהע+

 מכניר ' אוורוקה לנהכנ

 - - - - 1 תיםשירו

 בהעדר חלון,
 אוורורודה להכנה לנק

ן מכני + מפסק היכ
 ידרש.יש

 ותפסת שרמר
1 

 גן מים(מו)
- - 

2 
 מוגן מים

 יסה,בת כ)מכונ
 יסה(כב שמייב

- - 

 סתמרפ
 שמש

1 
 )מוגן(

- 
1 
 וגן()מ

IP44 
- - 

כולל תריס חשמלי + 
תיחה פמפסק + מנגנון 

 י.ידנ
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 מיקום

ת נקוד
 מאור

 רהקת /קיר
 קלל מפסכו

 תקע בית
 רגיל

 תקע יתב
  מים  מוגן 

 תקע יתב
 לבמעג חכו

 נפרד

 'נק
 ;וויזיהטל

 ;נק' תקשורת
 .' טלפוןקנ
 נקודות 3 כ"סה

 אחר/ הערות

 מחסן
ל )ככ

 צמד(ושה
1 - 1 - - 

ריכת החשמל של צ
המחסן תחובר לשעון 

אליו החשמל הדירתי 
 .משויך המחסן

ת שהזנו או לחילופין
של כל ל החשמ
יחוברו למונה המחסנים 

ונפרד  ףשותמ
או בד, ם בלניסחלמ

נה נפרד לכל מחסן, מו
ועפ"י  וכרטת המלהחל

 בחירתו.

 מסתור
 כביסה

- - - 
1 

ט הכנה ק)פ
 מזגן(ל

- 
 
- 

 

 

  ת לטבלה ואחרותהערו

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

 שקע בנפרד(. לספר כ)שני שקעים או יותר בפנל אחד, נ רגיל.רם חשמל ן מזניזושמלי הן חמתק ר= "שקע" בודד לחיבו )רגיל( מאורבית תקע  (ב)

 ת.ממ"ר לפחו 1.5צע בכבלים חיבור יבוה

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

 ות.לפח ממ"ר 1.5 בליםכיבוצע ב

לכמות  ושאינם תוספת קיר(, המצוינים בסעיף א'בתקרה או נקודות המאור ) של קהתאור בלבד לאופן ההדל ור הדלקה כפולה=נקודת מא (ד)

 ינות בסעיף א'.ומאור המצה נקודות

 "."כוחות /נקודה כרחם בהנושאי )כל נק' במעגל נפרד(, נפרדהנמצא/ים על גבי מעגל חשמלי  "שקע/ים" = ת תקע מעגל נפרדבי (ה)

 בדרגת הגנה גבוהה.ן מים נפרד אך אביזר הקצה מוג מעגל חשמלשאינו בהכרח ב ןע מוגבית תקאו אחר=  IP44קע עם דרגות הגנה בית ת (ו)

 בים,שבין מח –ניה, נקודת תקשורת טלפומפלט( או לחוד וכוללות נקודת נקודות ביחד )קו 3= )מחשב( טלפון חוץ/תקשורת/הטלויזיודת נק (ז)

אינטרנט. /ניםחיבור הדירה לרשת הטלפו ללאלים.  ליטת שידורי כבקבור לקליטת שידורי חובה כאמור, ואפשרות לחיחיבור ל –יה וויזודת טלנק

 .ויכיס כולל 1מודול  55וקופסא  בקיר וז התקשורת ועד נקודת ההכנהמריכ ר וחוט משיכהותכלול צינ נקודת התקשורת

 .(העניין עמדת שומר לפיל נה אודלת כניסה למבלזרי קצה לתקשורת פנים )כולל אביאות ת מלקודה/ונ= קום(רנקודת טלפון פנים )אינט (ח)

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

ז תקשורת ועד נקודת ההכנה ב( מריכו)מחשורת ק' תקשלנ הכנה )"שרוול"( וחוט משיכה בלבד.נרת באם לא צוין אחרת הכוונה לצ= "הכנה" (י)

ספק  למניעת)ספירלי(.  ""תנור להט "מפזר חום" ולא יות הדייר(,יותקן )באחרת חדר הרחצה מעל דלאת תנור חימום נמצלהכנה באם הבקיר. 

 .ר חימום כוללת שקע מוגן מיםלתנוההכנה  לא מסופקים ע"י החברה.יודגש כי אמצעי חימום 

ה/ם דליקים/מכבים את אותאך מביניהם,  הנמצאים בריחוק שוניםלהדלקה/ כיבוי, משני אביזרים נפרדים  הניתנות מאורות /נקודה =יףחלמ (יא)

 מאור. נקודה/ות

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

ירות תחובר ישקום המתוכנן לכיריים. הנקודה מתחת למ טבח,ן המת בארואזילת פתתותקן נקודת בור תלת פאזי= ת חיבדירת מגורים הכולל (יג)

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

 

 או במסמך אחר מכר זה  מפרטה, בך בטבלן כצויי ת לעיל יותקנו בפועל רק באםהערוומתקנים לגביהם יש התייחסות ב)מובהר כי ציוד 

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

 רת לילה מנגנון שבת לתאוו תבחדר מדרגולחצן להדלקת אור  .יש: מאורת ומתית: בכל קומה: נקודמבואה קו חדר מדרגות/  3.7.1 

  יש. :קומתית ר במבואהת אוהדלקדירה לך המתו ןצלח יש. לחצני הדלקת אור: .יש :גופי מאור. קבועה                             



 

 

 

 

 

 

 ', גב'פחים א', נס

 31  מתוך 22 'מע 20.04.21תאריך: /  161מגרש  /L,L*,W ,I*,Iםמפרט מכר למשתכן / דירה מדג / בעבאר ש -ת הפארקנגב / שכונפרץ בוני ה / איכות הבניהל מסד

 

 בקשה להיתר(.י תקנות התכנון והבניה )דירה על פים )צינורות( בלשרוו הכנת: טלפון חוץ 3.7.2 

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

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

לפי   מיקום:יש  :וך הדירהבת שקע רגיל(, ל)כול דירתיולוח תקשורת  מודולים( 6-פנוי ל ארת מקוםל הש)כולדירתי  מלח חשול 3.7.5  

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

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

 . אמפר 3×  25: פאזיתלת : רתיבור דיחי גודל 3.7.7 

 ה הראשית בקומתלפתיחת דלת הכניס כולל לחצן ,שמע דיבור )אינטרקום .5 להפורט בטב: כממיקום: יש, מערכת אינטרקום 3.7.8 

 (.בחדר שינה הורים רלשמע ודיבוופומית  ,הכניסה  

 ן.: אינפרדת(ר )גל סגומעבפת סמערכת טלוויזיה נו 3.7.9 

  תוויזיה רב ערוצילקליטת טללחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיהרי הכנה לקליטת שידו 3.7.10 

 .  (אשר תספק שרות זה ערוצית -הרבלחברת הטלוויזיה "י הקונה ישירות עאשר ישולם לא ממיר וללא חיבור בפועל  ל)   

 

 :מיתקנים אחרים     3.7.11 

תלת פאזי ולרשת החשמל  חיבורמערכת תתאים לצריכת החשמל הדירתית. ה טור ולבקרה שללנימערכת קן תתו בכל דירה -

 פי החשמל המשתנים.זנת תעריהשראלית ותאפשר הי

 :כלולהמערכת ת

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

 .ור אלחוטישידשורת לתק תחידישני זרם עבור לוח תלת פאזי( )שלושה חיי

 ורה ברורה.רה מקומית ומציג אותם בצוים בצמעבד את הנתונדיגיטלי אלחוטי המקבל ו צג

הצג יציג לפחות את מהרצפה  מ', 1.5ובגובה  במקום נגיש כניסההבמבואת  /הנים הדירה בסמוך לדלת הכניסיותקן בפהצג 

 . פיתתם הכסעלו ואת)בקוט"ש( והמצטברת  השוטפת יהנתוני צריכת האנרג

 .3.5סעיף  םפתחי תריסים בטבלת ראה גם .ים/חשמלי יס/יםרחיבור לת -

 

 דירה:חימום, במתקני קירור /  .        4 

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

  לכל וקצר יעיל אוויר פיזור המאפשר אחר מיקוםאו ב המסדרון או האמבטיה חדר תקרת יתתלתח בצמוד יידלמא תוכנןמ םומיק      .1                   

 ;רההדי חלקי

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

  מוצא .יסהבהכ ז מסתורלניקו או רצפה למחסום מאיידה ניקוז 3* 2.5נפרד  עגלמ כוח שקע ,מתוכנן למעבהה יקוםהמ ועד למאייד                            

 .עלבפו המערכת להתקנת עד ,גבס וחבל כיסוי באמצעות הסתרה יכלול "צמה"ה                            

 .קיר המסדרון על התרמוסטט למיקום עד דהמאיי ממיקום קיר דלפיקו ריק שרוול התקנת                         3.

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

 .םהמעבי / המעבה למיקום ומוסתר מוצנע מיקום      . 5          

 ההכנה תכלול: הקרה זלי בממ"ד. במ, תבוצע הכנה למזגן עיףורישור פיקוד העבא       .6  

 מל. נפרדת הזנה ישירה מלוח החש דת חשמלנקו -                    

 .כסהמל בדירה. קצה הצינור ייסגר בנקודה בקיר מחוץ לממ"ד ועד אל מחסום רצפה פעיצנרת ניקו מים, מ -                    

 נון.כ"פ התצנע ומוסתר עום המעבה יהיה במקום מויקמ -                    

 וג האויר.מיז יועץנ"ל בהתאם לתכנון הכנות הכל ה -                            

 

 לכל חלקיה מיזוג מאפשר אינו הדירה תכנון האוויר זוגמי יועץ קביעת פי שעל ( לעיל. ככל6) 4.1סעיף : אין. מעבר לאמור במזגן מפוצל 4.2

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

 .מים ניקוז וצנרת גז צנרת חשמל, צנרת לרבות הנדרשות

  .איןבניין: מיזוג אויר דירתי הניזון ממערכת מרכזית ב 4.3

   .אין: זועל בגפה םימותנור ח  4.4
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 רחצה(. י)בחדר .גןמו שקע הכוללת חימום נורתל ודהנק תבוצע .: איןימום הפועל בחשמלנור חת  4.5

 .אין: רדיאטורים  4.6

 : אין.םייטורים חשמלקונבק  4.7

 .: איןמום תת רצפתיחי  4.8

 : אין.מיתקנים אחרים  4.9

 

 ש ובטיחות בדירה, במחסן:סידורי כיבוי א .5

 .: יש()באם נרכש במחסן .הכבאות רשות דרש ע"יייככל ש: הבדיר ינקלרים(:)ספרבוי אש אוטומטית יערכת כמ 5.1  

 .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: עשןגלאי  5.2  

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

 

 עבודות פיתוח ושונות: .6

 חניה 6.1 

                      המגרש; תחום: בכולםר הבניה. תלפי הי: םייינלכל הבנ הכל מקומות חניה סך 6.1.1   

 אין.ט(: פר)ל קום אחרחניות במ . בקומת קרקעו/או  מרתףהבקומת חניות כל ה                                

 ר.כמצוין בתוכנית המכ: יקוםמ לפי היתר הבניה: חניות מספר: יש, ת/משותפת(יחניה לנכים )פרט 6.1.2   

 רשמי  נכה  רה נכה )עם הצגת תגה להיתר, תימכר לרוכש דייח החנתוח ובנספבתכנית המגרש/סביבה/פי סומןחנייה לנכים כמ             

 כה.וגם לדייר שאינו נ הבנייניםכה, בין כלל דירי נ בורה(, ובהעדר רוכש מטעם משרד התח                               

 יש. :תאורהמערכת  ל.לפי הנחיות האדריכ, בותמשתלאבנים  /מוחלק וןטב ורה:מק אה לחני גמר רצפת 6.1.3  

 יש.: מהכביש גישה לחניה 6.1.4  

 המכר.סימון בתכנית י : לפמיקום אחת לפחות.: פר חניות לדירהמס 6.1.5  

  אין. :לחניהכניסה במחסום  6.1.6  

    

 פיתוח המגרש 6.2 

  מבואת ברוחב לפחות[ מרוצף יהיה  כניסה שביל  .יןיבנכל ל סהעד למבואת הכני שבילים/צוניחי רחבה תתוכנן שרהמג וםבתח                               

 .ינוןג בעל ומואר, ]לבנין הכניסה   

 .אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן טבעית /: בטון/ גרנוליטר גמרשבילים: חומ 6.2.1  

 .ל גוון בהירעיתן ביה ככל הנהריצוף יה אבן טבעית. /לבותאספלט/ אבנים משת נוליט/גר /טון: ב: חומר גמרמדרגות /ליםשבי 6.2.2

 י במים בהתאם נגינון חסכו ל הפיתוח(תוכנית אדריכ פי)על  .יש :צמחיהמון בתכנית  מצורפת(. פי סי)על .יש: צר משותפתח 6.2.3   

  להנחיות משרד החקלאות.                                

  בהתאםגינון חסכוני במים פי תכנית אדריכל פיתוח(  . )עליש צמחיה: .( ימון בתכנית מצורפתפי ס)על יש. : משותפת חצר 6.2.4  

 להנחיות משרד החקלאות.

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

 ש בעתיעשה ע"י הרוכ הבניין ( ימשול מים הרחקתהקרקע בחצרות פרטיות )לפני ור שיפועי ניקוז ד: סירההע   

 . פרטיתינה הסידור הג    

 ,חות וכו'(שו צנרת,מרזב/ים, ), חלחול ביוב ומיםות, גז, /יתכן גישמה: גן דירותלבחצר הצמודה , ות משותפותפירוט מערכ 6.2.6  

 (.רח יוצג בתוכנית המכרבהכ ושלא ןהעניי לפי ל)הכ ויכיב רת,קשותחשמל,    

 מ"ר. 7-חות מלא פיש, בשטח : גן לדירותרוצף בחצר הצמודה ממשטח  6.2.7  

 ות. יתר הבניה ודרישת הרשולפי היחומר:  :שות של המגר/גדר בחזית 6.2.8  

 .ולפי קביעת החברה רתלפי תוכנית הפיתוח המאושבגובה ממוצע    

 אין.(: בחלקה הפתוחקומה ים מפולשת )דמת עמוקו 6.2.9  
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 ותמערכות משותפ .7

 מערכת גז: 7.1 

 המתואר  קוםיובמ ,עם חברת הגז , בתאום(17ין ני)ליד ב קעיקר -גז תת צובר באמצעות כזיור מרסיד כנה לאספקת גז:ה   7.1.1  

ת וזיק נהבמידת הצורך תינת המקומית. ת הרשותוי דרישעפ" או/ו מיקום אחר שיקבע ע"י החברהבתוכנית המגרש או הבניין או ב   

  נרת הגז ותחזוקתה.צהנחת להנאה    

 רת הגז.חבבבעלות נם היוצנרת אספקת הגז  ,כאמור י הגזובהר בזאת כי צובר/מ   

 ;: ישרכזי לדירהמ ממקורצנרת גז  7.1.2  

 (.3.6 עיף)ס 4ראה טבלה : מיקום: יש. הדירהצנרת אספקת גז בתוך  7.1.3  

 

 :בוי אשיסידורים לכ 7.2 

 .אין :דרגותמחדרי להפעלת לחץ במערכת  7.2.1  

 אין. :אותבמבוכת ליניקת עשן מער 7.2.2  

 ות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.שלפי דרישות ר :ים(זים )ספרינקלרמת –וטומטית מערכת כיבוי א 7.2.3  

 והנחיות יועץ הבטיחות. ירישות רשות הכיבוד: לפי לתןותכוות כיבוי לרבות ארגזי כיבוי עמד 7.2.4  

 חות.והנחיות יועץ הבטי רשות הכיבוי לפי דרישות :י עשןגלא 7.2.5  

 

 יבוי בשטחים משותפיםי )הידרנטים( וארונות כו, ברזי כיבאש יבויכו גילוי רכותמעות, לרבות כל סידורי הכבאהערה:      

 .ישות רשות הכבאותרלפי ד מותם וכמיקו פרטיים, או             

 

 

 יועץ הבטיחות. רשות הכיבוי והנחיותשות יפי דרל: קומת מרתףבאוורור מאולץ  7.3 

 אין.: נת הדירות()להז כת מיזוג אוויר מרכזיתמער 7.4 

 .אין ים לשימוש הדיירים:/רת מיזוג אויר בחדמערכ 7.5 

            הכניסה דלת ליד הקרקע בקומת מוקמוי הדואר תיבות ם:קומי י. שגוואר לד 1לוועד הבית,  1כל דירה, ל :תיבות דואר 7.6 

 .816 י "ות ובנייה תכנון תקנות לפי ניוםמיאלו חזית תבעלו ויהיו הבנייניםחד לכל קבץ אבמאו  , בנייןכל ל                    

 : מיתקנים אחרים 7.7 

 לל חדר/ים לשימוש כ תפים(,ובחלקים מש)אורה ת מערכותם, ר מימאגשנאים,  ח., ת מיםומשאבו מערכות סניקה  

 היועצים.נית המתכננים ווכתלפי  מות:מיקום וכ .וכו' טובת הבנייןכים לסמו בבנייניםאו  ם,נים סמוכייין ולטובת בנייבבנ םהדיירי  

 

 ר המבנה למערכות תשתיתוחיב .8

 הנחיות הרשות המקומית. לפי: חצרל נפרד יםמונה מש; : יתלבי ראשימונה מים : יש; רכזיחיבור לקו מים מ 8.1  

 יש. מרכזי: לביובחיבור  8.2  

 ; יש. ם להוראות חברת החשמלבהתא ,הבניין לרשת החשמלחיבור  8.3  

 .יםחיבור הדירה לחב' הטלפונולל כתכנון והבניה )בקשה להיתר(: לא תאם לתקנות ההב :לרשת הטלפוניםלחיבור הבניין ה הכנ 8.4  

  (.3.7.10 ראה גם סעיף)בלבד הכנה  .אין :(אינטרנט/ה)טלוויזיורת שהבניין לרשת תק ורחיב 8.5  

 עבודות שביצועם בפועל ה. שבמחיר הרכי לוליםכ, דרכי גישה, וזומכים, ניק: כביש, מדרכה, קירות תמגרשובל בפיתוח כללי הג 8.6  

 מקומית אינם באחריות החברה.יעשה ע"י הרשות ה  

  (.פי היתר בניה)מכלים טמונים או אחר ל .יש: אצירת אשפהל תקן/יםמ 8.7  

 .מקומיתהרשות ה ע"י: פינוי אשפה  

  

 משותףרכוש  .9

 :תיאור הרכוש המשותף 9.1 

 כמשותפים בתוכנית המכר. באם סומנו: ותפיםמקומות חניה מש    9.1.1   

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

 .הבחבר לפי החלטת: תנים שאינם צמודים לדירוסמח 9.1.3   
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 .: ישבקומת כניסה מבואה )לובי( 9.1.4   

 ש. י: מבואה )לובי( קומתית 9.1.5   

 ן.יבכל בני 1מספר(: ) חדרי מדרגות 9.1.6   

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

 יש. על ידי מיתקנים על הגג: החלק התפוס פחותל :משותףגג  9.1.8   

 "דים.ממ -מוגנים דירתייםיש מרחבים  אין. :מקלט /קממ" 9.1.9   

 אין.: חדר דודים משותף 9.1.10   

 ת, שאבוחדר מלאריות, משאבות סחרור, מערכות סו :( כגוןשותפותמ ו/אוכניות )פרטיות ט: יש מערכות הגג מיתקנים על 9.1.11  

 ן. יכל ד מוסמכת על פיאחר שתדרוש רשות  מיתקן וכלמאגר מים           

 .; יששטח ללא גינון יש. :פתוח בתחומי המגרשושטח  חצר 9.1.12   

 נים כרכוש משותף מסומהכמפורט בפרקים אחרים במפרט זה, : משותף של הבית שהינם רכוחלקים נוספים שו מיתקנים 9.1.13   

 כר.ת המבתוכניו   

 

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

 , )מילוט(.י מדרגות/דרח 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 גישה לחניה משותפת. 9.2.3   

 קומת כניסה.ב לובי 9.2.4  

 .לובי קומתי 9.2.5  

 על הגג. המשותפים() םגישה מחדר מדרגות אל המיתקנים השוני 9.2.6  

 ת.וגות אל חדר מכונדרמחדר משה גי 9.2.7  

 .תפים()משו תי לחדר/ים טכני/יםמבי קודרגות או מלוגישה מחדר מ 9.2.8  

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

 .ותמעלי 9.2.10  

 יש מרחבים מוגנים בדירות(. -)אין ./מקלט קממ" 9.2.11  

 משותף. ושרה כרכהחבע"י ככל שיוגדרו : חלק אחר 9.2.12  

 

 

 בית משותף 9.3 

 בבית המוכר דירה בבית משותף או  ירות(,חוק המכר ד –להלן ) 1974 – דדירות(, התשל")המכר לחוק  6לסעיף בהתאם  )א(  

  ישל התקנון המצו משנה הוראה ושחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל א ןית משותף והתקנויועד להירשם כבהמ    

 ם:ענייניותו עניין; ואלה הא המכר פרטים על ף לחוזהראו לצלכלול במפרט  נים המנויים להלן, חייבלעניין מן העניית מתייחסה    

 ש המשותף;הוצאת חלק מהרכו (1)    

 תף הצמוד לדירה;והחלק ברכוש המש שיעורו של (2)   

 ;יוקשר אלם ביויבחת הבית המשותף ובשירותים המושיעור ההשתתפות בהוצא (3)   

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

 )א( לחוק המכר דירות;3עיף מור בסשיכון בצו בדרך האכל עניין אחר שקבע שר ה (5)   

 בחוזה המכר, כמי שהתחייב  רם המנויים בסעיף  קטן )א( יראוהו, על אף האמויל עניין מהעניינלא מסר פרטים עש מוכר )ב(  

 ת  המשותף. ותו עניין יחולו על הביון המצוי לגבי אקנאות התהורש    
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 תף הצמוד לדירה:עורו של החלק ברכוש המשויש 9.4

 של כל ( לשטח 5פרט מכר זה פרק א' סעיף מב ובה כמפורטדרתה ואופן חישהגח הדירה )כרוב ככל האפשר ליחס שבין שטיהיה ק 

  די כל רשות יש על כפי שיידר המשותף,הקשור ברישום הבית אחר או בכל פרט ה ביחס זון קתי וף לכל, זאת בכפדות הדיור בבנייןייח  

ים הצמודים לדירה חשטו בחשבון המשותף לא יילקחה בבית ברכושבחישוב חלקה של כל דירה כי קנון, וכר רשאי לקבוע בתהממוסמכת. 

 (.6עיף ס)כהגדרתם במפרט זה פרק א' 

 

 ת:ול הביניה דברלטות בסדרי קבלת הח 9.5

 .1969 -התשכ"טבוע בחוק המקרקעין י הקיהיה על פ 

 

 :בים בקשר אליוהמחוי המשותף ובשירותים ר ההשתתפות בהוצאות הביתושיע 9.6

 דירה. כלתף הצמוד לחלק ברכוש המשוה שיעורו של יהיה על פי 

קבועות של אחזקת ות הברכיב ההוצאי ן היחסחלק לוםבתשבו יחוייעשה בהן שימוש בפועל  דירות שהחזקה בהן תהיה בידי המוכר ולא

 מןפטור מתשלווש המשותף, אשר המוכר יהיה חס לרכין צריכה בפועל בימתשלום רכיב ההוצאות בג ללהבדיכוש המשותף בלבד, הר

 המצוי. ןמבלי לגרוע מזכויות ההצבעה שלהן כאמור בתקנו אתאמורות, וזביחס לדירות ה

 

 המשותף(: רכושו שיוחזרו לא/ותף )והמש כושים מהרהחלקים המוצא 9.7

 כניות המצ"ב מסומנים בת ים אשרותף השטחים הבאהמשמהרכוש  יוצאו, בהסכםזה  ענייןלי לגרוע מהאמור במב      

  המכר. כםר ו/או בהסינים במפרט המכצוו/או מ      

 .תה של החברהיעלפי קבתף והמשבבית  כוש המשותף ויוצמדו לדירותרמקומות החניה שבתחום המגרש מוצאים מה .א

ות משותף, באם דר עגל)למעט ח החברה של שבבית המשותף לפי קביעתה דירותהמשותף ויוצמדו ל חסנים יוצאו מהרכושהמ .ב

 מכרו עד מועד רישום הבית המשותף.נא ותף ואשר לצאו מהרכוש המשהול השטחים שכוכן . קיים(

 .לעיל( 9.2.9ף ר בסעיאמוכלק מעט החוגגות )לורי כביסה, גינות ת, מסמרפסות .ג

  שותף.מוצא מהרכוש המ  ()באם קיים ר השנאיםחד .ד

 ל       על ו/או שתחו עיר נוספת החלהן ייכניות בנבמגרש לפי התב"ע, ולפי כל תבנייה שרו ו/או יאושרו לכל זכויות הבניה אשר או .ה

 תיד. בע ואשרעיר שין יווצרו על פי תכניות בנייהקרקע, וכן זכויות בניה עתידיות שי

מוכרת עלות השבב והמחסנים לתא ם לדירות, יוצמדו החניותיהמחסנו כל החניות ו/או ית המשותף לא יוצמדם הבל שבעת רישוככ .ו

 כמפורט לעיל.

 

 

  ____________   ____________   ____________ 

 ימת המוכרתח     תאריך          חתימת הקונה         

 

 שותף.בית המלנציגות הו לקונה ברועשיונוספים  מסמכים נספח א'
 ואזהרות.רות כלליות הע נספח ב'

 .טבלאות זיכוייםג'        נספח
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 תרות בעלי הדיספים שיועברו לקונה ולנציגוכים נומסמ – 'נספח א

 ורפו כחלק בלתי נפרד של המפרט:צי ות אלותוכני 10.1  

 דירה.הת( של )חיצוניולליות ומידות ככל חדר ל ידות שמת לכולה 1:50 -מ ית הדירה בקנה מידה לא קטןנתכ 10.1.1   

 תף בקומה.המשוהכוללת סימון הרכוש  1:100 -מן בקנה מידה לא קטת הקומה בה נמצאת הדירה יתכנ 10.1.2   

 בקומה.הרכוש המשותף  הכוללת סימון 1:100 -סית בקנה מידה לא קטן מויפקומה טתכנית  10.1.3   

 ת סימון הרכוש המשותף להכול 1:100 -מידה לא קטן מ רתף בקנהומות מולשות; קומות מפק כניסה/מת ות קתכניו 10.1.4   

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

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

תפת משו חצרהכוללת סימון  1:250קנה מידה ר בניה בבלת היתלקקומית המ תרשוי שהוגשה לתכנית המגרש כפ 10.1.6   

 ינות צמודות.גו

 

 ם לכל דין לרבות על פיאהתבמסור הגימור, שיש ל רית ולחומורכלכל המע ושימוש ראות תחזוקהתנו הות מסירת הדירה יינבע 10.2  

 יין:נחוק המכר דירות בע   

 ם.ל גימורע הדירה יביכל רלתחזוקת כ פעולות שוטפות )א(   

 ת מיזוג אוויר, מערכו מערכות בטיחות,ות ירות המותקנות בדירה לרבשה כותותחזוקה מונעת של מער תחזוקה כוללת ()ב   

 וכיוצא באלה. ותאלקטרומכנימערכות    

 רשות.דירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדת )ג(   

 רת קשר.ין ליצספק ומספר טלפות יצרן/ירה, לרבות שמותקנים בדכות המועריוד ומל צשות עודות אחרימפרט טכני ות )ד(   

 

 ת וחומרי הגימור של ורכשל המעהוראות תחזוקה ו תכנית (1) ה בבנייןנמסרת הדירה הראשונשר לו מסור לרוכש דירה אהמוכר י 10.3  

 :ענייןבות רדי המכרי חוק פ בהתאם לכל דין לרבות על רהבניין שיש חובה למסו  

 מורם.כל רכיבי הבניין על גיוטפות לתחזוקת פעולות ש )א(   

 ג ויזרכות מות, מעליות, מעיחמערכות בט ירות המותקנות בבניין לרבותהשכות זוקה מונעת של מערתחזוקה כוללת ותח )ב(   

 לה.אבוצא אוויר, מערכות אלקטרו מכניות וכי   

 שות.אם נדר ת,קופתיוות תטפוביקורות שואפיון תדירות ו )ג(   

 טלפון ליצירת קשר.ומספר ת שמות יצרן/ ספק ות המותקנים במבנה, לרבוכומער תעודות אחריות של ציודמפרט טכני ו ד()  

 .המילייפקסומספר  ות והפיתוח לרבות מספר טלפוןכערין, המתכננים של הבניהמשימת צוות ר )ה(   

 ות ותקשורת, מערכות בטיח חשמלסניטרית,  ינסטלציהבד של אבלות ותפהמש כות( למערAS MADEתכניות עדות ) )ו(   

 ור רוכש הדירה האמל תב ולפיה עף למסמכים האמורים הנחיה בככר יצרהמו מבנה ובפיתוח.ומערכות אלקטרומכניות ב   

 ה.ד עם מינוידירות )הראשונה שתמונה( מיהסור אותם לנציגות הזמנית או הקבועה של בעלי מל   

 

 

 החברה יראו  לעיל, 10.3בסעיף  ות וחומרי הגימור כמפורטכהמער יות והוראות תחזוקה שלבל לידיו התוכנלק ראשוןהב הרוכש סר (1)  

 חב' ניהול )באם תפעל  ול זמן לרוכש/ים אחרים לרבות נציגות הבית ו/אכב ת למוסרםברה תהא רשאיהחלעשות כן. כעמדה בחובתה       

 .בבניין(      
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 הרותכלליות ואזהערות  –ב'  חנספ

 כלליות למבנה ולדירההערות  

 

 .הירלמבנה ולד ים, התאמות ותוספות הנכוניםשינוי בוצעו מכר דירות(,הבסיסי )כלשונו בצו  פרטמופס הבט .1

  .הישראלי ןת יהיו לפי דרישות תקנות התכנון והבניה והתקואכמוצרים והמלכל ה .2

 נותאנט מיתקני: 799 י"ת, ליאישר ןתק לפי, החובה שידורי טתלקלי לאנטנות תקן מיתקןיו נייןבב 2010.-ע"תש( 3' מס' )תק לאנטנות מיתקן .3

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

 שבכל מבטיחה חרא דרהס קיים אם ההחוב שידורי לקליטת אנטנותל מיתקן התקנת לפטור את החברה מחובת ית רשאיתמקוהוועדה המ

 .תשלום בלא חובה דורישי לקלוט יתןנ יהיה ירהד

 יםמטוטחי התקרה הארתף, ששמ ם מעל תקרתחניה של הבניין ממוקמימסעה/שטחי  ששטחי גינון ו/או הוסבר לו וידוע לושצהיר מקונה ה .4

רום לשינוי כדי לג יש בהןון אלה, שעולות כגאו פ/וות מערכו/או התקנת לה ו/או הריסה ו/או בנייה יעלולים להינזק ו/או להיפגע עקב פעולות שת

 או כדומה.  המרתף ו/או פגיעה באיטוםיביה, כגון שינוי ניקוז כעל מרבמצב התקרה 

 המוכר. החצר כולה או חלקה םבמיקום שייקבע ע"י מהנדס האינסטלציה מטעקוז יונשוחות ביוב  ת תהינהטישבחצר הפר הקונה מודע לכך .5

טום המרתף וכן נה להקפיד שלא לפגוע באיועל הקו/או פרלייט ו/או אחר. ס"מ טוף  30י י המינימלמק המילוה. עויחנ מרתףנמצאת מעל 

 ה, לרבות אך לא רק, אי שתילת צמחיפרטית כאמורהר ר עוברות בחציש( אש אםהמשותפות )ונה לאפשר תיקונים במערכות ייב הקמתח

 .קיםקינון חרניעת מל יקופתצוע ריסוס תבעלת שורשים חודרניים ובי

מים, ייתכן מעבר מערכות כמו כן  המכר. מסומנים בתוכניות בטחון וכו'(, אינם בהכרח קירותעמודים, קירות נושאים, ת שלד הבנין )מערכ .6

נה, כי ע לקודהו דמת.מוק בדיקהב הריסה, פתיחה, וכו'(, מחיי)לכן כל שינוי תקרות, רצפות, קירות ומחיצות. ב' שורת, גז וכושמל, תקח ביוב,

טים של מערכות הבניין האלמנ ן בתכניות, של כללכמסומן או בשונה מהמסומ ,שונה , בגבהים שונים ובמיקוםת ו/או אופקיתועבר אנכית

ת רהביוב, מנ ת ביוב, צנרת ניקוז, שוחותרנרת מים, צנרת חשמל, צנצ, תעלות ועוד כגון: תנרן משותפות, צות שאינרכפות ושל מעהמשות

, בורייםשותפים ובשטחים צי, בחניה פרטית, בשטחים מתוחצרודומה, בדירה, המחסנים, ון, תקשורת וכחשמל, טלפר, קווי אוורווא. מ.

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

 וברות.בהן הן עהחלל  ובהאו גאת צורת ו/ וישנו

ל( רזמינרלים )בוכן התחמצנות  ,"עיניים" ם,, גידיבדלי מרקם, גווןה כנו תופעות טבעיות כגון:תיים, ובכפוף לתקנצוף וחיפוי בן טבעית, בריבא .7

 צוע.קהכל בכפוף לדרישות התקינה ולכללי המ י חלודהומדת בכתמים וטאהמתב

לא יבוצע קיטום פינות  םיפוליבחיפוי קירות ו/או ש. קנים הישראלייםהנדרש בתלא פחות מידות מ( בוגותמרווחים )פ בחיפוי ובריצוף יעשו .8

 .גרונגים()

 באריזות פתוחות או סגורות. ם,ליריפים או רעיריחות חם רים הפולטילאחסן במחסנים דירתיים חומ ר חמורחל איסו .9

 ונה.רה לקיהד מסרהטעמו בטרם נבדירה ע"י הקונה או מי מ תעבודו יבוצעולא  .10

לכלים אלו כאמור  ימלייםהמינ מרווחי הגישהלפגוע במידות הנדרשות וב עלולהלאחר קבלת החזקה, ונה ניטריים ע"י הקת כלים סהחלפ .11

 ת לחריגה ממידות אלו.י. למניעת ספק יודגש כי, החברה לא תהיה אחרא3 קחל 1205ובת"י  תברואה(י ת למתקנראובהל"ת )הו

בניין. ואוורור, המשרתים כלל ה תי צנרמונמכות, קורות ומעבר ול שיהיו תקרותיכ ייריםשו ע"י הדרכשי ,ים(קיימ)ככל ש סניםבמח .12

 .לבדב רד למחסניםונפ ים תעשה  מהרכוש המשותףלמחסנ הזנת החשמל

לא אך  העהפרצור ועלולים לי תליית כביסה, מקטינים החלל ם החמים ויח' מיזוג האוויר באם יותקנו באזוריהמשל דוד  מםקומי  .13

 במפרט.מן הקבוע פחות 

( Aמת הרעש שלהם לא תעלה על )בוי שרמוש רק ביחידות עיוויר ע"י הקונה, יעשה שיאזוג הופקו ויותקנו מערכות מיבאם יס .14

dB60לפי רעידות תחת רגלי המתקן/ים י, וכן בולמבו היחידה ממוקמת במקוםת אויר חם טלימ' ממפוח פ 1.5ק של רח, במ   .

 .סטיקההאקו ץיועיות הנח

הקונה וזאת על מנת  לרשות ת מעת העמדת הדירהחות בשלוש השנים הראשונופכוף להמוגן, באופן ת ר המרחבש כי יש לאוורשוב להדגיח .15

 .ןבטון שמהם עשוי המרחב המוגהטים )חצץ(, המופק מבטן האדמה והנמצא בקירות גגרבא אלהימצול אשר על וןידי גז ראדלסלק שר

רום לצורך מעבר ל הדיירים בקומה בעתות חלאת כ חילוץ חיצוני אשר ישמש וקם חלון/ דלתבניין, ימל קומה בות בכרהדיחת מיתכן ובא .16

אפשר את ילא ייקבע סורג קבוע בפתח זה, וכי בעת חירום  כילוץ, מתחייב דלת החי /ממוקם חלוןהקונה, אשר בדירה אותה רכש ילוט. ומ

 לוץ.ון/ דלת החיהמעבר בדירה אל חל
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גינות, גון: יים, כיעברו בשטחים פרט כלל הדיירים במבנה ואשר תתות את או מערכות אחרות המשרת ביוב או צנרתכנו שוחונה, כי יע לקודהו .17

 עו עפ"י החלטת מתכנני ויועצי הפרויקט.ביקפרן ומיקומן יות, מסרטומרפסות פ חניות, מחסנים,

שייכים לכלל הורת, קוז וכד'( וכן פתחי ביקמים, ביוב, נית צנרות )עוברון ו, יתכהחניאו האו המחסן , דירהה תקירות ובסמוך לתקר ,ברצפה .18

  שתמע מכך.מה עניין, על כלל לפי הפותחזוקה וטילאפשר גישה לצורך  מחויבנה ם. הקוווים חלקים משותפיהבניין, ומה

גרש, בהתאם חשבון שטח המ במגרש ועלימוקמו  וכד'( יובז, בזק, טל"כ, גשל מערכות השונות )חשמל, ב פילרים )גומחות( עירוניים ושוחות .19

 אושרו ע"י הרשויות.יתוח שלתכניות הפי

ול במבנה, הועדה המקומית לתכנון ובניה עלפה ע"י המוכר ז שנבחרהגישור חברת אבתכנון והרכזי יהיה על פי ת גז מי גז לאספק/ם צוברמיקו .20

 .העבודה ומשרד

 קיעות בריצוף זה.שרום ל"אבן משתלבת" עלולים לגוצפים באריחי נסיעה המרלו דרכי ואפי םברי, מעם על שביליםברכבים כבדינסיעה  .21

הכל מבלי לגרוע מכמות מקומות החניה ו, ישור הרשויותו/או א וןלצרכי התכנניה בפרויקט ומיקומם בהתאם מות החשינויים במספר מקויתכנו  .22

 מכר.מהכלולה ב

 .ת קרקעייםפי חניה תמ(, למרת)גפ" יימנפחמ המונעים בגזאסורה הכניסה לרכבים  .23

 ף/ים.חים פרטיים או משותפים במרתבשט (,בגז פחמימני )גפ"מו לאחסן כל מתקן המופעל אין ו/וסף חל איסור חמור להתקבנ .24

ון, התכנ ילוצלאי בהתאםפיים, ים בתהליך רישום וחלוקה סוים הצמודים, אינם סופיים וייתכנו סטיות ושינוילקהפיתוח, והח המגרש, ותגבול .25

 הרשויות. ותוע ולדרישהביצ

ירה כבר פים מסעיפי המפרט המאפשר בחאו סעיהבניה כך שסעיף ו/החוזה עם הרוכש התקדמה  תחתימ מען הסר ספק במידה וטרםל .26

ות כו זו/א ו/או דרישה תו ולרוכש לא תהיה כל טענהעבלן יבחר מתוך אחת האפשרויות בהתאם לשיקול דקה תאפשר בחירה.ם, לא תשלהו

 ן.ות בחירת הקבלחלפה בעקבירה או הבח

  תגברנה [, 8.12.2016 - 10ן מהדורה למשתכ ]מפרט מחייב מחיר 1המפרט להוראות נספח ג' תהוראובמקרה של סתירה בין
 .ןדי, בכפוף לכל ת הנספחאוהור

 

  ,לעיל בין המפרטראות"( ל"ההו :הלןז )לו/או המכר תהקוגנטיו הדיןהוראות ו/או  במקרה של סתירה בין הוראות החוזהכמו כן-
  ההוראות.תגברנה 

 
__________  __________ 
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  זיכויים טבלאות –' גנספח 

 

 יםיטבלאות זיכוריכוז 

 
 

 חדותהערות מיו

  08.12.2016  - 10, מחיר למשתכן מהדורה ןבמפרט המחייב של משרד הבינוי והשיכוהנדרשים ק וראלו הינם אך  יכוייםז ריכוז .1

 ם מע"מ. כוללי לןלהנקובים רים היהמח .2

 

 

 : אמקר

 יחידה.  -יח'

 רובע. ממטר  -מ"ר

  מטר אורך.  -מ"א

 שחור+ עבודה.  + חומרחומר לבן -קומפלט

 אחד בודד. פריט  -פריט

 

 

 מחיר בגין זיכוי בלבד - החצר ארונות מטבח,נושא: 
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 יאורת

 חומר/
 עבודה

 יח'
ר זיכוי מחי
 "ח' בשליח

 ה"כס מותכ

3.3.1 
 ,עליוןכולל ארון תחתון/) טבחלכלל ארונות המזיכוי 

 (,מטבחברז מטבח, חיפוי  מטבח,משטח עבודה, כיור 
 לפי התיאור שבמפרט המכר.

  --- 1,000 מ"א ומפלטק

3.3.3 
י פ. כולל כיור אינטגרלי(, לכלליצה )בחדר רחצה רחן ארו

 התיאור שבמפרט המכר.
 600 --- --- --- מפלטקו

 
 

 מחיר בגין זיכוי בלבד -בות ואביזריםעות שרברנושא: קבו
 

 
 
 
 
 
 

 סעיף
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
כוי מחיר זי

 ח' בש"ח לי
 סה"כ כמות

   200 פריט לטמפקו .(ומקלחת יהר, אמבטיוכ) למיםללת סו 3.6
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 הערות:
 .כוללים זיכוי פריט+ התקנה םכל המחירי  .1

 זיכויים/חיוביםין יר בגחמ -שורתנושא: חשמל/ תק
 

סעיף 
מפרט ב

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
חיר ליח' מ

 בש"ח 
 כסה" כמות

3.7 
 

   72 פריט קומפלט זיכוי –תקרה  ר קיר/נקודת מאו

3.7 
 

   125 פריט קומפלט יכוזי –מאור בית תקע 

3.7 
 

   75 פריט פלטמקו נקודת טלפון 

 
 

 :רתבלאות החשמל/תקשולטות הער
 (, במפרט המכר.5טבלה ) 3.7כלליות לאחר סעיף ות ה הערא.ר1
 יצוע.ם לזיכויים לפני במתייחסי חשמל/תקשורת רוןיר המח. מחי2
 

 

 
 
 

  ____________   ____________   ____________ 
 תימת המוכרח                   תאריך        ימת הקונהחת    

 

 


