
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 למשתכן מחיר

 

 
 18.04.2021ון: עדכיך תאר

 שבעבאר  – שכונת הפארק שם האתר:

  
 חדרים 5 מס' חדרים:

  
 *L,L*,W,W :דגםדירות מ

  
 1-4 :מס' קומה

  

 :)זמני( דירה מס'
4,7,10,19,22,25,34,37,40,49,52,55,64 

67,70,73,89,91,98,100,109,111,120,122 

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

  
 151 :'מס מגרש

  

 058561085בע"מ ח.פ.  אחים פרץפרץ בוני הנגב 
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 תוכן עניינים
 

 פרטי זיהויפרק א.   
 

 .(1.1-1.2המגרש ) ומיקום המבנה כתובת : 1סעיף               
 .(2.1-2.2זכות שהקונה רוכש )והרקע ל הקבע  :2סעיף               
 הדירה בבניין, מחסן וחניה.מיקום  : 3סעיף               

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

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

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

 
 יודה ואביזריהה, צרנה, הדיין, המביהבנר אויתפרק ב'.   

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

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

   גובה הדירה.         :3.1סעיף 
 הצמודים לה.  גימורים בדירה ושטחיםימת חדרים ו( רש2)טבלה   :3.2סעיף 
 (.3.3.1-3.3.3ארונות מטבח ורחצה )  :3.3סעיף 
 מתקן לתליית כביסה.  :3.4סעיף 

 דלתות, חלונות ותריסים. ימתרש ,(3)טבלה   :3.5 ףיסע        
 (.3.6.1-3.6.8ים )נוספנסטלציה ואביזרי אי ,(ברזים מתקני תברואה )כלים, ,(4)טבלה   :3.6סעיף         
 .(3.7.1-3.7.11מתקני חשמל ותקשורת ) ,(5)טבלה   :3.7סעיף         

 (.4.1-4.9ירור/חימום בדירה )מתקני ק  :4סעיף 
 .(5.1-5.3במחסן ) ובטיחות בדירה, בוי אשסידורי כי  :5 ףסעי

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

 .מערכות משותפות  :7יף עס
 (.7.1.1-.7.1.3מערכות גז )  :7.1סעיף   
 (.7.2.1-7.2.5סידורים לכיבוי אש )  :7.2יף סע  
 חניה.  תפיץ במרולאוורור מא  :7.3 יףסע  
 מערכת מזוג אויר מרכזית.  :7.4סעיף   
 ימוש הדיירים.ם לשר בחדר/ירכת מיזוג אוי: מע7.5סעיף   
 דואר. תתיבו  :7.6סעיף   
 מתקנים ומערכות משותפות נוספות.  :7.7סעיף   

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

 (.9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף )ית  :9.1סעיף   
 (9.2.1-9.2.12)הרכוש המשותף חלקים שאין להוציאם מ  :9.2סעיף   
 ם ופרטים(.בית משותף )רישו  :9.3סעיף   
 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.  :9.4סעיף   
 הבית.  הולני רבדבהחלטות סדרי קבלת  : 9.5סעיף   
 שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.  :9.6 סעיף  
 המשותף.כוש צאים מהרהחלקים המו  :9.7סעיף   

 
 נספחים

 
 ו לקונה ולנציגות הבית המשותף.נוספים שיועבר מסמכים נספח א'
 .זהרותואהערות כלליות  נספח ב'

 .ייםנספח ג'   טבלאות זיכו
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   חדרים 5,  __ מס' חדרים:/מדגםדירה  באר שבע -שכונת הפארק ר:שם האת

 __ דירה מס':  

 __ :מס' מהקו  

 __ ':מסמחסן   

 __ מס': חניה  

 __ :'מס בניין/ מדגם בניין  

 151 מגרש מס':  
 
 

 "מפרט מכר"

 1974 – דלפי חוק המכר )דירות(, התשל"

 2015-הע"ש, ותיקון הת2008  –יקון התשס"ח )ת

 ים שונים(יזיכוובים ובעניין חי

 רה(בנה ולדיות הנכונים למהתאמות והבהר כולל)                           

 

 

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

                                            ת.ז      לבין:    

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

 

       מתאריך:   

 

 

 הויפרטי זי    א.
 

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

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

 .605-0225284 :וםקמהתכנית החלה ב 1.2   

 

 : רשות מקרקעי ישראל.קרקעכויות בעל הז .2  

 : חכירה.דירההזכות שהקונה רוכש ב    

 : רשות מקרקעי ישראל.רשם המחכי 2.1    

  : תחילת תקופת החכירה   תקופת החכירה: 22.    

 

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

 

נה(, כחדר שי המשמש גםממ"ד,   –הלן חדרי שינה, מרחב מוגן דירתי )ל 2שינה הורים,  אוכל, חדרנת פיו בחמט ,דר דיורחה, ניסכ: הרבדי .4

 .(דיוראה מחדר יצי) ם, מרפסת שירות, מרפסת שמשמקלחת(, שרותי אורחי)אמבטיה(, חדר רחצה הורים ) פרוזדור, חדר רחצה כללי
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   שטח הדירה .5 

 :י כללים אלהפושב לוהמח ,ר___ מ" :הוארה יהד שטח    

 דירה.קירות החוץ של החיצוניים של פניהם ה ים עלוברהע ידי הקוויםהשטח הכלוא בתוך המצולע הנוצר על  א()    

  –לעניין זה      

 משותף  ין שטחבלבינה  ,ת השמשהדירה לבין מרפסה לבין מה שמחוצה לה, לרבות בין קיר המפריד בין הדיר –" קיר חוץ"    (1)     

 דירה או תוכנית אחרת. ה לביןבקומה או בינ     

 במרכזו של קיר החוץ;ר אחרת יעבור קו המצולע האמו הרלבין דין הדירה יד ביחוץ מפר כאשר קיר     

 פוי.יאת הח פני הקיר יכללובלא גימור; בקיר עם חיפוי אבן  פני הקיר –" פניו החיצוניים של קיר חוץ" (2)     

 .ים בדירהכל המפלססכום שטחי יה כל מפלס בדירה; שטח הדירה יהלגבי טח הש ורטית יחושב ויפסב מפלירה רדב (ב)     

 המשטחים המשופעים והאופקיים; חת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל שב פעם אמדרגות בדירה יחו שטחו של כל מהלך (ג)      

 ת.רגודמהמהלך  ו עולהח יצורף למפלס  שממנהשט      

 –ו ואגרות(, התש"ל תר, תנאיבקשה להי)כנון והבניה ואם לנדרש בתקנות התם תהשטחים שגובה ללו רקשטח ייכשוב הבחי (ד)      

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

  הדירה. ל בשטחולאינו כש, וב' בחלק 9.4 : ראה סעיףשיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה (ה)     

 

 :ה באופן בלעדים לדירה או המשמשים את הדירם המוצמדיספינו חיםטשפירוט  .6 

דמוי תקרה )לא פרגולה( הנמצא  ]קירוי הכוונה למשטח מלאשמש מקורה מרפסת מתוכה  ,מ"ר ___ :(1)טחמש בשפסת שרמ 6.1   

 מ"ר. ___: בשטח, אחת מעל בלבד[ קומה

 חניה: 6.2   

  ,____: 'מס הורקמחניה  -   

 : ___,'סורה מלא מקחניה  -   

 דת(;המוצמ יהמקום החנניה עם סימון )יש לצרף תכנית שטחי הח     

 המוצמד(;ת המחסנים עם סימון מיקום המחסן יש לצרף תכני ככל שנרכש,) ,מ"ר __: (2)מחסן בשטח 6.3    

 אין. :(3)דירתי בשטחמרתף  6.4   

 ן.יא: טחשב הלדיר דמוצמגג  6.5    

 ן.אי: (4) חר'(;לרבות שבילים ורחבה/ות מרוצפות וא טחבשירה מוצמדת לד רצח 6.6    

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

 הדירה(. פתס רצממפל הכמוניה התמסתור התכן ומפלס רצפת )יכמסומן בתוכנית המכר.  :מסתור כביסה    

     

 הערות לחישובי השטחים:     

 המצולע הנוצר על ידי הקווים הכלוא בתוך  מרפסת הוא שטח הרצפהשטחה של לדירה;  תיחיצונ מרפסת –" שמש מרפסת" .1   

 הגובלים  הדירה קירות לשניים וצהם החייל המרפסת ועל פנהבנויים שים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ או המעקים העובר    

 סת.במרפ    

 הרקיע כפוף  ו/או לאור משלש אשר מידת חשיפתה לקה, בח שלמות אומקורה ב חשופה ו/או ,ההכוונ "שמשמרפסת "מובהר כי      

 על  עלהשפי ידבה כש יש להוהן מחוצה  הקרקע למיקומה בבניין יחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחום    

 .משהמרפסת לש פתשיח    

 

 נו לבין חלק של דירה יבהמחסן מפריד רות; כאשר קיר שטח הקי ן בתוספתין קירות המחס, הוא השטח הכלוא בשטחו של מחסן .2   

 מלואו.ביכלל שטח הקיר יהקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של  אחרת ייכלל    

 

 ס"מ;  20  וץ בעוביהחקירות מתחת ליאורטי ץ של המרתף בתוספת שטח תין קירות החוכלוא ב, הוא השטח הל מרתףשטחו ש .3    

 כאשר קיר המרתף  ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר;ריד בינו לבין חלק של דירה אחרת תף מפכאשר קיר המר    

 .ובמלוא רישטח הק ייכללשטח משותף גובל ב    
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 המופיע במפרט המכר  רצחשטח הן בי 5%עד יה בשיעור של יקירות התומכים בהיקפה; תותר סטשטח ה, את לכול חצרל ה ששטח .4   

 ין השטח למעשה.בל    

 

 סטיות קבילות: .7  

 ה:המפורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זהסטיות    

  ולה סטייה גדשל חצר תותר  שה; ואולם לעניין שטחהובין השטח למע 6-ו 5 פורט בסעיפיםשטח כמבין  2%של עד  רובשיע הסטיי )א(    

 לעיל. 4רה והע 6.6יותר כמפורט בסעיף     

 א לאור זה ובתנאי שאי התאמה מתי ות למעשה לא ייחשבו כסטייה ו/אוסטיות במידות המצוינות בתוכניות המכר ובין המיד     

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

  הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה מידות האבזרים למעשהמפרט וזרים בהאב בין מידות 5%ל עד בשיעור שסטייה  (ב)   

 .(ותארונ ,תשרברבו תקבועו ,תריסים דלתות,, חלונות, אריחים)אביזרים קרי:    

   

 )ורה ברוכיס( ע"מא.ד כהן ב "(:האדריכל)"להלן " להיתר הבקשה שם עורך .8

 08-6490730 :טלפון 

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

 yosi@adcohen.co.il :דוא"ל 
 
 

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

 08-6490730 :טלפון 

        
 אר שבע, ב31"ר שז שד' :תכתוב 08-6490943 : פקס

 yosi@adcohen.co.il :דוא"ל 
 

 

 רה, ציודה ואביזריהה, הדימבנ, הנייןר הבתיאו ב.

 

 ו אתבבניין, בתנאי שלא ישנ וחלקים אחרים חרותהמוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות א    * 

 .תףוהמשוש ברכ םיאו שטח הבניין חזית   

 .הניהב היתר עד קבלתומלקפים ות, התוהתקנ התקן הישראלי רישותיהיו לפי ד מלאכותכל המוצרים וה * 

     

 

 תיאור הבניין .1

 

ים קומת מרתף משותפת במגרש אחד והכוללהנמצאים  (1-11)בניינים  בניינים 11בנין מגורים רב משפחתי אחד מתוך   1.1  

  .(2,3,4 נייניםמתחת לב טם )למעיתחת הבניינ

    שמו כבית משותף אחד רב אגפי. יר ניםה. הבניילטת החברבשלבים לפי החהבניינים יבנו במקביל או                          

 

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

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

 ;, הכוונה למגורים בלבד()*תון דירייבנבכל 

 

 חדר או מערכת חדרים שנועדו למגורים, -"דירה"נאמר,  ות"גדר"ה 1סעיף  4197 - דהתשל" (דירות) לפי חוק מכר  )*( 

 ך אחר.רצו לכל או לעסק,     
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 כל קומהעודה של יניין ויפירוט הקומות בב – 1טבלה מס'  1.3 

 

 

  1,5,6,7,8,9,10,11 ייניםמתחת לבנמרתף קומת 

 כינוי או תיאור
 קומה

מתחת/מעל  ותקומ

 הכניסה למפלס קומת

 (ד)ין לבני תהקובע

ות דיר מספר

 בקומה
 הערות סוג השימוש

 קומת מרתף
 1- --- 

 אות,מעברים, מבומיסעות, חניות,  כללי:

 רדחמים ו ת, מאגרחדרי מדרגו ,תמעליו

כניות לפי ט מתקנים ומערכות משאבות,

 .יותרשוכננים והרישת המתד

 

 ות שונות הממוקמותכערומיתכן 

ים מוכם סי/ייןגם בנ בבניין ישרתו

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים 

 וישרתו הבניין. 

מיקומם הסופי של המתקנים 

יקבע ות שונבקומות ה והמערכות

 .םהחלטת המתכננילפי 

 

 

 יןי, בכל בנC ,1C גםמד 1,2 םבנייני

 תיאור י אוכינו
 מהקו

ל חת/מעמת קומות

 היסכנמפלס קומת הל

 ()דהקובעת לבניין 

מספר דירות 

 קומהב
 הערות שימושה סוג

 3 קרקע קומת הכניסה לבניין

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

רכות ים ומעתקנ, מותדר מדרגת, חמעלי

 ות.יווהרש םיהמתכננ רישתדטכניות לפי 

 ין גם מתוךכניסה לבני 1לבניין 

  .רתףהמ

 –)מועדון ים יירהד לרווחתר חד

ישרת , 6,11 מס' יניםהנמצא בבני

  את כלל הדיירים במתחם(.

 תחניו ,חניות :ליהכל בפיתוח

 ,ברים, מע, מיסעותאופנועים

 םניתקמ ,(רים)צוב זמערכת ג

 שפה טמונה ומחזוראצירת אל

 )לבניין/ים לפי העניין(.

 1-3 מגוריםמות וק
3 

 ומה(ל ק)בכ

דר חת, ליו, מעמתיתה קוואמבמגורים, 

רכות טכניות לפי ומע םמתקני, רגותדמ

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 2 4 קומת מגורים

חדר יות, ה קומתית, מעלואמבמגורים, 

פי יות לטכנ תוכרומע קניםת, מדרגותמ

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 ונהקומת מגורים עלי
 1 5 פנטהאוז()

, חדר מעלית ת,מבואה קומתי, ריםמגו

לפי ות ינות טכמערכו םיתקנ, מתגורדמ

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 גג עליון
 --- --- )ראשי(

ם מתקנייות, ות סולאררכמעחדר מדרגות, 

לפי  יות(,פרט /תופשותות )מירכות טכנומע

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 סך הכל קומות 
 --- --- --- 6 ריםלמגו

 סך הכל קומות 
 7 1ניין בב

 י(.ראשיון )הלעלל הגג הנכ אקומות להין במני
 סך הכל קומות 

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

 אורכינוי או תי
 מהוק

 ת/מעלחקומות מת

 הכניסה מתקוס לפלמ

 )ד(לבניין הקובעת 

מספר דירות 

 בקומה
 הערות סוג השימוש

 3 עקרק יןכניסה לבנית הקומ

 לובי(,) כניסהאת מבו(, ת גןורם )דירימגו

, מתקנים ומערכות חדר מדרגות ,תימעל

 טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות.

ם ג בנייןכניסה ל( 5)בנין  1Dלבניין 

 .ףתמתוך המר

 –)מועדון  ת הדייריםחדר לרווח

ישרת , 6,11 מס' יניםהנמצא בבני

  ם(.הדיירים במתחאת כלל 

 חניות ,חניות :ליהכל חויתבפ

 ,, מעבריםתסעומי ,פנועיםוא

 םמתקני ,מערכת גז )צוברים(

 שפה טמונה ומחזוראצירת אל

 לבניין/ים לפי העניין(.)

 1-3 ת מגוריםמווק
3 

 (מה)בכל קו

, חדר תעליית, ממבואה קומתמגורים, 

י לפ ותני, מתקנים ומערכות טכמדרגות

 והרשויות. םדרישת המתכנני

--- 

 2 4 וריםגמ מתקו

ת, חדר עלי, ממתיתה קומבואים, מגור

יות לפי , מתקנים ומערכות טכנמדרגות

 .תים והרשויודרישת המתכננ

--- 

 הקומת מגורים עליונ
 1 5 )פנטהאוז(

חדר בואה קומתית, מעלית, מ מגורים,

, מתקנים ומערכות טכניות לפי גותמדר

 ננים והרשויות.תכהמת דריש

--- 

 גג עליון
 --- --- ראשי()

קנים מת ות,ת סולארירכות, מעמדרגור חד

יות(, לפי ניות )משותפות/ פרטומערכות טכ

 ות.ידרישת המתכננים והרשו

--- 

 סך הכל קומות 
 --- --- --- 6 ריםגומל

 הכל קומות  ךס
 6 3 בבניין

 .הראשי(מות לא נכלל הגג העליון )ן הקובמניי
 סך הכל קומות 

 7 5 ןבבניי

  

 

 

 

 

  יןינבכל ב, H ,1H םגדמ 6,11 יםנבניי 

 או תיאור ינוכי
 קומה

מעל /מתחת קומות

 למפלס קומת הכניסה

 )ד(הקובעת לבניין 

רות ימספר ד

 בקומה
 תוהער סוג השימוש

 1 קרקע יןה לבניסיקומת הכנ

בואת כניסה )לובי(, (, מדירות גןים )מגור

 דון דייריםועמ ,מעלית, חדר מדרגות

 מערכותו ניםק, מת(ניםכל הביניימשותף ל)

 יות.ננים והרשותכהמ תפי דרישטכניות ל

 .גם מתוך המרתף ןכניסה לבניי

 –)מועדון חדר לרווחת הדיירים 

ישרת את כלל  זה, יניםהנמצא בבני

  הדיירים במתחם(.

 חניות ,חניות :ליהכל בפיתוח

 ,, מעברים, מיסעותאופנועים

 םמתקני ,רים(בות גז )צרכמע

 רשפה טמונה ומחזוירת אצאל

 .ין(לפי העני)לבניין/ים 

 1-4 מגורים תמוקו
2 

 )בכל קומה(

ר ת, חדקומתית, מעלי הואמבים, ורמג

ות לפי ת טכניוכמערנים וק, מתגותמדר

 .ותויוהרש דרישת המתכננים

--- 

 קומת מגורים עליונה
 1 5 האוז(נט)פ

 רמעלית, חדמבואה קומתית, מגורים, 

כניות לפי ומערכות ט ים, מתקנגותמדר

 .תוהרשויותכננים ישת המדר

--- 
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 או תיאור ינוכי
 קומה

מעל /מתחת קומות

 למפלס קומת הכניסה

 )ד(הקובעת לבניין 

רות ימספר ד

 בקומה
 תוהער סוג השימוש

 וןליע גג
 --- --- י(אש)ר

ת סולאריות, מתקנים וכרעמרגות, חדר מד

ות(, לפי טיפר /תותפות )משוומערכות טכני

 ות.וירשרישת המתכננים והד

--- 

 סך הכל קומות 
 --- --- --- 6 יםלמגור

 סך הכל קומות 
 .י(לל הגג העליון )הראשכנ ין הקומות לאינבמ 7 יןניבב

  

  יןיל בנכב, G ,1G גםמד 7,10 ניםייבנ 

 יאורכינוי או ת
 קומה

ת/מעל חמתת קומו

 ניסהלס קומת הכלמפ

 (ד)ן לבניי הקובעת

 דירותמספר 

 בקומה
 ותהער סוג השימוש

 2 קרקע קומת הכניסה לבניין

(, ורים )דירות גן(, מבואת כניסה )לוביגמ

ים , מתקנןמחס, דר מדרגותח ת,לימע

ם נניהמתכ דרישתיות לפי ומערכות טכנ

 ות.והרשוי

ם מתוך ין גלבנינוספת כניסה יש 

  .תףהמר

 –)מועדון חדר לרווחת הדיירים 

ישרת , 6,11 מס' יניםהנמצא בבני

  את כלל הדיירים במתחם(.

 חניות ,חניות :ליהכל בפיתוח

 ,ברים, מעותעסמי ,ועיםנאופ

 םימתקנ ,מערכת גז )צוברים(

 רשפה טמונה ומחזואצירת אל

 ין(.לפי העני)לבניין/ים 

 1-3 יםורמג מותוק
2 

 בכל קומה()

ת, חדר מבואה קומתית, מעלי, םמגורי

מתקנים ומערכות טכניות לפי  ,מדרגות

 המתכננים והרשויות. דרישת

--- 

 הקומת מגורים עליונ
 1 4 האוז(נט)פ

, מעלית, חדר קומתיתמבואה  ,ריםמגו

ים ומערכות טכניות לפי תקנ, ממדרגות

 .והרשויותישת המתכננים דר

--- 

 וןליע גג
 --- --- )ראשי(

אריות, מתקנים מערכות סול ,חדר מדרגות

כניות )משותפות/ פרטיות(, לפי ומערכות ט

 .שת המתכננים והרשויותדרי

--- 

 סך הכל קומות 
 --- --- --- 5 םירוגמל

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

 

 

  יןיבנ בכל, F ,1F םמדג 8,9 בניינים

 תיאור וכינוי א
 קומה

חת/מעל ת מתוקומ

 למפלס קומת הכניסה

 )ד(הקובעת לבניין 

מספר דירות 

 הבקומ
 הערות סוג השימוש

 2 רקעק יסה לבנייןכנה קומת

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

ים , מתקנסן, מחותמעלית, חדר מדרג

מתכננים ת לפי דרישת הומערכות טכניו

 .והרשויות

ניין גם מתוך בלנוספת ה יסנכ שי

 .תףרהמ

 –)מועדון חדר לרווחת הדיירים 

ישרת , 6,11 מס' יניםהנמצא בבני

  את כלל הדיירים במתחם(.

 ותחני ,חניות :ליהכל בפיתוח

 ,, מעברים, מיסעותאופנועים

 םמתקני ,מערכת גז )צוברים(

 שפה טמונה ומחזורת אירצאל

 .ין(העני יין/ים לפבניל)

 1-4 יםורמג קומות
2 

 ה(קומ )בכל

ת, חדר מבואה קומתית, מעלימגורים, 

פי , מתקנים ומערכות טכניות למדרגות

 והרשויות.נים נכשת המתדרי

--- 
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 תיאור וכינוי א
 קומה

חת/מעל ת מתוקומ

 למפלס קומת הכניסה

 )ד(הקובעת לבניין 

מספר דירות 

 הבקומ
 הערות סוג השימוש

 קומת מגורים עליונה
 1 5 אוז()פנטה

מבואה קומתית, מעלית, חדר ם, מגורי

לפי  יותות טכנרכמעו, מתקנים מדרגות

 .שויותרההמתכננים ו דרישת

--- 

 ןליוגג ע
 --- --- )ראשי(

רגות, מערכות סולאריות, מתקנים מד חדר

י לפ ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות(,

 .ם והרשויותכנניתמרישת הד

--- 

 סך הכל קומות 
 --- --- --- 6 למגורים

 סך הכל קומות 
 הראשי(.)ג העליון הגל לבמניין הקומות לא נכ 7 בבניין

 

  :תוהבהרו תוהער

 כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה ין ]ילבנכניסה הקובעת הזו מהכניסות היא ילבניין, יש לציין א אחת כניסהמ תרויש שיקרה במ (א)

 יתר([. ה לה)בקש  

  מתן שרות רפשאל או מם,וואף לשנות מיקם וסיף או לבטל מתקנים או ייעודם להינהמתכנ או הנחיות הול דעתהחברה זכאית לפי שיק (ב)

אך זכויות הרוכש לא  תקנותומ בהם מערכות אלו תארונות ו/או גומחו חדרים ו/אוהקצאת לרבות  סמוכים,ם בניגם למ תםבאמצעו

 .תפגענה

 ת לבמקוה יטהש'.. וכו' ו/או ב: קרקע, ביניים, א', בלהשתנות כגון יוהקומות בפועל עש כינויכינוי מס' הקומות במפרט הינו נומינלי.  (ג)

 .. וכו'..0,1,2ן גוכ מעליותהבחב'   

 

 )ראשיים( יםחדרי מדרגות משותפ 1.4  

 הגג. )באם קיים( ועד למפלס  מת מרתףממפלס קו: מקורה אפיון כל חדר מדרגות; 1 ל בנייןכדרי המדרגות בר חפמס    

 : אין. ספיםונחדרי מדרגות    

 תחנות;  7 :1,5,6,8,9,11ם נינייבב :ל מעליתתחנות לכר הפסמ; 1: יןיליות בכל בנהמע מספריש;  מעליות: 1.5  

 .תתחנו 6 :2,3,4,7,10בבניינים 

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

 .אין מר:שו דתעמ 1.6  

 ו/או  הבניין ירידי ותגיצנ "יבע עו תקפעלת, שהתפיקוד שב ת בעלת מנגנוןלימעמובהר כי הכוונה ב –"מעלית שבת"   )*(                      

 .1969-"טכשת ןבחוק  המקרקעי ז' 59בהתאם לסעיף  חב' הניהול        
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 :)בכל בניין( חומרי הבניין ועבודות גמר .2

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

 ; השלד סדנמה י: לפי חישוביבעו .םו/או בטון מזוין מאלמנטים מתועשים/טרומיי מזויןון בט ר:מוח: עת קרקת קומרתקו פהצר          2.2

  .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  :בידוד אקוסטי .1045 ל מס'לפי תקן ישרא :תרמיבידוד                  

   .החלקה תעלמניאלי הישרתקן ות השתאם לדריההיה נגד החלקה בריצוף בניין המגורים י  

  .1045מס'  ישראלי לפי תקן :בידוד תרמי; השלד נדסהמי בולפי חיש בי:וע .: בטון מזויןחומר :רצפה ותקרה קומתית         2.3

  .1חלק  1004שראלי מס' לפי תקן י טי:אקוס בידוד   

  .השלד נדסמה חישובי ילפ עובי:. ן,מבטושים ענטים מתומזוין, או אלון מ: בטחומר גגות הבניין:          2.4

  .1045שראלי מס' תקן י ילפ :בידוד תרמי .ץלפי הנחיות היוע שיפועי ניקוז ואיטום:   

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

 .1045ישראלי מס'  קןי תלפ :ימרתבידוד . המהנדסן תכנו : לפיביוע .או בלוק תאי  החוץ ובצד הפונה לדירות, בלוקי בטון,

 מכון התקנים הישראלי. יו בעלי "תו תקן  ירוק" שלהים ינרות פרות וקיקצבעי ת :בשיטה                 

 ת חוץ:קירו גימור 2.6

 יה.נבהבהיתר ים תנאפי הכל לה קרמיקה. שיח דוגמאתיפוי קו/או ח. אבן מלאכותיתו/או  טבעיתאבן : עיקרי ציפוי,/חיפוי 2.6.1 

 ; יהנבה רתתנאים בהיי הפל משולב עם חיפויים אחרים שכבות( 2: טיח )טיח חוץ 2.6.2 

 מית.תאום עם הרשות המקווחלוקת הציפויים ב , גוון: האדריכל יהיה רשאי לשנות סוגחיפוי אחר 2.6.3 

 

 י לפ משולב, ואו/ק תאי או בלו/וון בטלוקי ב ואמזוין ו/ : בטוןחומר: קירות הפרדה בין הדירות 2.7

 . 1חלק 1004י הנדרש על פי ת"י טסקואהיעור הבידוד שהשלד והיועץ ובכל מקרה יעניקו את  מהנדס נחיותה  

 .בטון ו/או בלוק ו/או משולב, גובה לפי תכנון האדריכל :חומר וגובה: שיש( לת )ככמרפסוקיר הפרדה בין  

 

 :ראשי מדרגותחדר  2.8

 תורגדמוסטי לחדרי הק, הבידוד האלפי חישובי המהנדס עובי:י או משולב. ובנ או מזוין ןו: בטחומר :טפתמע רותיק 2.8.1 

 דין. והמעלית יבוצע על פי הוראות כל

קן ת, בעל "תו אקריליחיפוי בשיפולים+ צבע  בצבע אקרילי עד תקרה גימור, שכבות(,  2) : טיחחומר: יםנירות פגימור ק 2.8.2 

 ים.תקנן המכו מטעם" ירוק

 נים. קתה ןוק" מטעם מכרוי בעל "תו תקן סידגימור  ,: טיחחומר: גימור תקרה. רהקת: לגובה דע  

רצלן או טראצו צמנט לבן בהתאם לדרישות ט פוגרניסורה או מאבן ניהיו  מדרגות בניין המגורים: ופודסטים מדרגות 2.8.3 

הכל סים כנגד החלקה, וספמח ופסים םיהפודסטת ורגוהמד אורךל תואמים םם, ובעלות שיפוליהתקנים הרלבנטיי

 . 2279בהתאם לת"י 

 .1142בהתאם לת"י , ו משולב )לרבות מאחז יד(ו בנוי אא כתתמ: מאחז יד /הקמע 2.8.4 

   באמצעות חדר המדרגות.: )ראשי( עליה לגג 2.8.5 

 

 : ים לדירותופרוזדור קומתיתמבואה )לובי(  2.9

, ןלרצופקה או גרניט ירות פנים יהיו בחיפוי קשיח, דוגמת אבן נסורה או קרמיר קגימו: רמחו: ומתיתמבואה ק ניםפ רותר קיוגימ 

 ן ירוק"(  עד לתקרה.תקלי )"בעל תו ע אקרייח וצבעד לגובה משקופי הדלתות, מעל החיפוי הקשיח יבוצע ט

 ע בוצלא י תכממונ תקרה רה שלמק)ב (ק"תקן ירו טי )"בעל תוסינט מלבין: טיח + צבע חומר: גימור תקרה 

 .ןצלרויט פה או גרנראבן נסו: ריצוףטיח מעל תקרה זו(.                

 ן וגמת פוליסיד, בעל "תו תק: טיח צבוע בצבע סינטטי דגימור קירות :(1,5,6,11 פרוזדורים )במרתף לבניינים 

 טי , בעל "תו תקן ירוק" סינטבע בצ ועח צבטי: תקרהור גימ '(.וכו יםחשמל, מ ט גומחות, ארונותמכון התקנים. )למעירוק" מטעם  

 : אריחי קרמיקה או טראצו או פורצלן או צפהמור ריגלפי תכנון האדריכל. משולב  ורת משנה ו/אאו תק/התקנים ו ןומכ מטעם 

 .משולב 

  :בכל בניין ראשית מבואה )לובי( כניסה 2.10

החיפוי  לשקוף דלת הכניסה, מעלפחות עד לגובה מ ן(,רצלניט פוגראו )רגיל רמיקה קאו  רהאבן נסו :חומר: ניםירות פימור קג

  .ל תו תקן ירוק"(אקרילי )"בע עוצע טיח וצביח יבשהק
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 או תקרה דקורטיבית. ו/או תקרת משנהת פוליסיד מלבין סינטטי דוגמ: טיח + צבע חומר: תקרהור גימ

אלי רש, והעומדים בתקן הימ"ר 0.64-יפחת מ לאדד בו אריחח שטון פורצל גרניט גמסו יםאריח או אבן נסורה )שיש( חומר:: ריצוף

 .ההחלק תלמניע

, בחזית 816ובניה ות"י קנות התכנון מיניום לפי תיין ויהיו בעלות חזית אלוסה לבנת הכניבקומת הקרקע ליד דלר ימוקמו אתיבות דו

 ית.המקומ ותהרשדרישת ה לפי יר יהספיצוב המען חיצוני ומואר, הבניין יותקן מספר בניי

 ני בלבד(.צד חיצו)בתנור צבוע : פח תות למערכונואר: כמו מבואה קומתית. פרוזדורים לדירות

 כו'(. פוליסיד )למעט גומחות, ארונות חשמל, מים וקורות ותקרה טיח צבוע בצבע סינטטי דוגמת  ם:למחסניפרוזדורים 

 .בלבד( ייצונח נור )צדתפח צבוע ב ערכות:ארונות למ

: רהר תקגימוהתקנים. ק" מטעם מכון ורל "תו תקן יבע ,יסינטטלבין מבצבוע בטון : גימור קירות חניה :המקוריה חנ מרות גודעב 2.11

   ם.קן ירוק" מטעם מכון התקניבמלבין סינטטי, בעל "תו ת: בטון צבוע חומר

 ,.תמשתלב בןאו בא חלקומ טוןבב שהיע החניות או המרתף רצפת רמוגי: מקורה גימור רצפת חניה 

 .6.1.3ף יעפיתוח ס תו: ראה עבודגימור חניה חיצונית לא מקורה 

  :לשימוש משותףים רחד 2.12

 .(כל שיהיו)ככניים חדר/ים ט 

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

 גימור  ו/או משולב,. התקרת משנאו ו/ טיטבמלבין סינ ו/או טיח צבוע מלבין סינטטיצבוע בטבעי בטון  :תקרהר גימו. (כו'מים ו 

 משולב. ואאו פורצלן או אריחי קרמיקה או טראצו מוחלק בטון  :רצפה 

 

  :הערות

 תקנים.ה מכון מטעם ירוק" תקן "תו, בעל  צבוע בצבע בבטון וא פנים בטיח צביעת קירות/תקרה יעשו . 1

   .חלקהלמניעת ה 2279הישראלי  התקן תהתאם לדרישולקה בחיהיה נגד ה )בדירות ובשטחים המשותפים( בנייןבצוף יר. 2

 

 חזיר ממערכת אינטרקום ובעלת פתיחה הנשלטת על ידי  וזיגוג( אלומיניוםה )לול המבואמשולב במכ: יש, ןבנייכל לדלת כניסה  2.13

 .(3.7.8עיף סראה רקום )ל אינטל, כוןמש

(, למילוט מחדר הר הבנית והיתדרישות הרשויולפי  גום מזוגיאלומינאו  כת)מת תעפ"י תכני .ש: ייןינוספת לבנ, דלת כניסה/ יציאה   

 רקע.מדרגות דרומי בקומת הק

 י אש.כיבושור יאחות וביהבט ת יועץי החלטפת, לניגירה ידסאוטומטית באש או דלתות חדר מדרגות: דלתות אש/ עשן, סגירה        2.14

 .האדריכל תכנוןי לפות, חומר וכמ ,אורית :משותף מושילשנות חדרים וחלו דלתות .חפ תודלת ים טכניים:/דלתות חדר  

   ן.אי  :דלתות לובי קומתי 2.15

 .יש :יםותפשמ וחלקים םחדרי ,םכנייט ים/חדר ,חניות ת קומתיים,מדרגות, מבואו , לובי, חדרןלבנייבכניסה , תאורה 2.16

 מתוך הדירה   חצןגות ולר המדרילה קבועה בחדשבת לתאורת ל ןקומה, ומנגנובכל  הדלקת אור ןצבבניין המגורים יהיו לח               

  .ת  אור בחדר המדרגותלהדלק               

  יכל.דרהאן ונתכלפי  גווןבד(  בוני בלצהחי קםור )בחלנפח מכופף צבוע בת ארונות חשמל, גז ומים: חומר: 2.17

 או סן, ה נפרד לכל מחנת מונין התקאו לחילופ נים למונה נפרד,סחשמל של כל המת החוחיבור הזנ :םדירתייתאורה במחסנים     2.18

 .בחירת המוכר והחלטתו עפ"יו משויך המחסן למונה הדירתי אלי

 של הבניין/ים לפי  של הרכוש המשותףמל החש תכמערה מנהז : יש.ותמשותפ תכניומורת אלקטולמערכלתאורה ומל חיבור חש   2.19

 בניין/ים  גם רתוויש בבנייןו/או ימוקמו  ים סמוכים/יין מו בבנך ימוקישרתו הבניין, א שותפות אשרמו מערכות תכנ)י הרהחלטת החב  

 , בכפוף לאישור הרשויות השונות(.סמוכים
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 י(וטי זיהפר – רק א'פור בלאמבנוסף )תיאור הדירה  .3

 

 הדירה*:בה גו 3.1 

 .(הבניהבתקנות התכנון ו )כאמורמ'  2.50-פחות מ אל: הרתחתית התק דעגובה הדירה מפני הריצוף    

 מ'; 2.05 -: לא פחות מגובה חדרי שרות ופרוזדור  

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

 מ'; 2.05 -חות מפ לא: (הנרכשאם ורה )בק*גובה חניה מ  

 

 ימליירה בשטח המינמקרה גובה הד לרות משנה. בכותק תכות מקומיומנלמעט תחת קורות, מערכות, בליטות, ה: רההע* 

 מן הגובה המינימלי הקבוע על פי דין.הקבוע לגבי חלקי דירה על פי התקנות לא יפחת   

 

 תה.ם אוישמהמשאו  דים לההמוצמטחים שבה ורדיב וריםמם וגירשימת חדרי – 2טבלה מס'  3.2 

 .ו(זשלאחר טבלה  הבהרות, /)ראה פרוט יתר בהערות  
 

 (1)ירותקחומר  תיאור

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

 )בס"מ(

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

 ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א 

 ים חדשיםבשקל
 הערות

 היסנכ
 .ךשראה פרוט בהערות בהמ אין (3)ראה  (2)ראה  (1) בטון בטון, בלוקי נפרד( לא םתח)מ

  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 יחדה עבומשטח ה לכל אורך

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

 רות בהמשך.העבראה פרוט 
 --- (4)ה אר פוי מעל משטח ארון תחתוןיח

 פינת אוכל
 נפרד( ם לאח)מת

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

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

 .משךהבהערות בראה פרוט  אין (3) ראה (2)ראה  (1) בטון, בלוקי בטון חדר שינה הורים

 חדר רחצה הורים
 )מקלחת(

 (1) בטון בטון, בלוקי

 לתהדמשקוף חיפוי קירות לגובה  אין (3)ראה  (2) הרא
ח + צבע אקרילי בעל ל טיומע ות.לפח

 מטעם מכון התקנים. תו תקן ירוק""
 בהמשך. ראה פרוט בהערות  

 --- (4)ראה  חיפוי קרמיקה

 .ראה פרוט בהערות בהמשך אין (3)ראה  (2)ראה  (1) ון, בלוקי בטוןטב נהחדרי שי

 ד"ממ
  ןבטון מזוי

 אלפי הוראות הג"
 .ת בהמשךרוהערוט בראה פ אין (3)ראה  לפי מפרט הג"א

 ליכלחדר רחצה 
 )אמבטיה(

 (1) בטון, בלוקי בטון

הדלת משקוף חיפוי קירות לגובה  ןיא (3)ראה  (2)ראה 
 ל+ צבע אקרילי בע חיל טומעפחות. ל

 .ירוק" מטעם מכון התקנים ןק"תו ת
 --- (4) ראה י קרמיקהפוחי בהמשך.  תראה פרוט בהערו 

 (1) בטוןקי בלון, בטו שרותי אורחים

עד הדלת לפחות. לגובה  חיפוי קירות אין (3)ראה  (2)ראה 
 מ'. 1.50גובה 

יח + צבע אקרילי בעל "תו תקן ל טומע
 התקנים. ןמכווק" מטעם רי
 בהמשך.  תבהערו טראה פרו 

 --- (4)ראה  חיפוי קרמיקה

 .משךרות בהעהרוט בראה פ אין (3)ראה  (2)ראה  (1) י בטוןבלוק ן,ובט ת שירותספמר

 .2.6אה סעיף קיר חיצוני רחיפוי/ציפוי  אין (3)ראה  2.6ראה סעיף  (1) וןלוקי בטבטון, ב מרפסת שמש 
 שך.מהת בורוט בהערפראה גם 

 3.4ראה סעיף  אין אין (2)ראה  (1) בטוןוקי לבבטון,  מסתור כביסה

  ימחסן דירת
 )ככל שהוצמד(

 (1) , בלוקי בטוןוןטב
 ות צבערמור קיטיח. גי

י. גימור תקרה סיד אקריל
 סינטטי. 

 פורצלן טיגרנ

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

 נהבחירת הקול
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 בלה:טלוהבהרות הערות 

 הפנים  פתעטן שמנית להככל שיהיו כא -שים למחצהתועמ /קירות מתועשים לופן פנים שדב) בלוק תאיבטון/בלוקי בטון/ :חומר קירות (1)

 דודבי .1045בת"י  בתקינה הרלוונטית לרבותפוף לעמידה תאי. הכל בכחות גבס, בלוקי גבס או בלוק היה עשויה מלושל קירות אלו ת

ו בנייבחדרי רחצה  בלוקי גבס. /ין/ בלוקי בטון תאובלוקי בט /ןוית(: יהיו מ: בט. קירות הפנים )חלוקה פנימ(םמגורי יתרמי של בניינ

 בטון".  לוקירן או בע"י היצלמים" "עמידים המוגדרים בלוקים מות ירהק

ה מתועשת או יבוצעו בשיט ץות החורבאם קי העורף. קודת פונחילפי ה דבממ" .ודרישות התקנים הרלוונטיים ח: טיגמר קירות (2) 

 שו מלוחות גבס.עם של קירות אלו יישמעטפת הפנ ןמתועשת למחצה, יתכ

  ם הישראלי.מכון התקניהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם וקירות פנים יכל צבעי התקרות  : לבן.וןגולי. ע אקריצביעה בצב  

 לבן. גוון: .המדוומר חאו  פוליסידמת דוגטי טבסיד סינ הצביע . : טיחמר תקרותג

 .)בתחום ללא חיפוי(: צבע אקרילי ושירותיםרחצה  יגמר קירות בחדר

 , R-9חלקה הלדרגת התנגדות יות וברלוונטנה והחקיקה הודרישות התקי ,ההתנגדות להחלק 7922ת"י ישות רדסוג א'. העומד ב: ריצוף (3) 

 שאחת  לפחותים גוונאות/דוגמ 3 -ו ףסדרות של ריצו 4לבחירה מבין ה לכל מידת אריח יוצגו לקונגרניט פורצלן. וג אריחים מס  

 רים רש לחדה מהנדא תהיה פחותלמניעת ההחלקה  תס"מ. דרג 33/33 - ,ס"מ 45/45 ,ס"מ 60/60במידות ניטרלי.  -א בגוון בהיר הי מהן  

  . ומרפסת שמששירותים, מרפסת שירות , הדירה למעט חדרי רחצהל בכאלו.   

  ק(הספ תוהצהר ראישולאספקה )עפ"י אינו ניתן   מ"ס 45/45 וף במידותואריח לריצדה במי  

 לן:מידות אריח חלופי כמפורט להאו  תפרה נוססד הנוייב להציע לקיה חהם יאול  ות אלואריח במידגת צמהיה פטור ר יהוכהמ

   מוכר( :חלטת ההיא להין החלופות בחירה )הב  

 ס"מ. 60/60, מס" 33/33 האריחים:ידות בנוסף למ  לופיותאריח במידות ח  א.

 של ריצוף תסדרו 5ות, הפח כלל יציג לקונה,וכר מ, האריחל מידת לכ כלומרוף, צהמיועד לריאריח  ידתל מלכ  ףריצו לשספת סדרה נו  ב.  

  ;ירלניטיר בגוון בה ד מהםלפחות אח גורים, בשימוש בדירות מ  ם נפוצים ושכיחיםם לדוגמאות/גוונייהתואמ ות/גווניםדוגמא 3-ו       

לקה, חהתנגדות לה 2279 ית"ישות ד בדרומהע ס"מ, 33/33 -במידות כ. סוג א': ותשר תסומרפ םשירותי ,צהבחדרי רחריצוף  -

 טרצו, שיש, גרניטחים מסוג י, ארR-11מקלחת  וברצפת תאR-10 קה להחלדות נה והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת התנגהתקי תודרישו

 .ניטרלי -בהיר  וןן היא בגוהמלפחות שאחת דוגמאות/גוונים  3 -ף וסדרות של ריצו 4ין לבחירה מב ונהקיוצגו לת אריח פורצלן. לכל מיד

 שתציג החברה או דוגמא/גוון/מידה,מאחת שה מהרוכש תע בחירתלחדרים אלו.  הנדרש תה מוחה לא תהיה פקדרגת מניעת ההחל

  הספק, שיבחר על ידה.

וון שאחת מהן היא בגמאות לפחות גוד 3 -צוף וירשל ות סדר 4מבין  לבחירה ס"מ, 33/33 -כ במידותסוג א'. : סת שמשבמרפף צורי -

וכש תעשה רבחירת ה וף חשוף לגשם.קה שאינה פחותה לריצקוז, ובדרגת ההחלפועי ניצירת שילי לםדבגוהמתאימים לי. רניט -ר בהי

 .(םשיפוליי קשיח, אין צורך בץ מחופה בחיפוו)במקומות שבהם קיר הח ידה. לר עיבחהספק, שממבחר שתציג החברה או 

. ניטרלי –בגוון בהיר ים שאחת מהן היא ות/גוונדוגמא 3ות חפלין מב ת הרוכשחירב. ל-קה סוג א'. קרמי :שירותיםו חדרי רחצה יוחיפ (4) 

  יבחר על ידה.ששתציג החברה או הספק, מידה, ון/גו/הרוכש תעשה מאחת מדוגמא ס"מ. בחירת 30/60,ס"מ  25/33 במידות

. חיפוי בחדר שירותים עד ה, עד גובה קו משקוף הדלת)חיפוי קירות בקרמיקה במידות לבחירת הקונה ללא שינוי מהמחיר. בחדרי רחצ  

 ט וכןלמפר דומות המידות אריחיםסכמת הקונה המוכר יהיה רשאי להציע הב קרה טיח+ צבע אקרילי(.מ'. מעל החיפוי ועד לת 1.50גובה 

סטי וחיפוי וקלל בידוד אוכובנית צע סגירה מלויה תבולצנרת ג דירה.הס"מ ללא כל שינוי במחיר  33/33 ,"מס 20/50 במידות נוספות

יים טונהוראות כל דין ולפי דרישות התקנים הרלו יאטמו לפי יםוברטים זורבא זים, הרצפות והנקתקרמיקה זהה לגמר הקירות. הקירו

 לקי בניין/חדרים סמוכים.חלמעבר מים  למניעת

וונים שאחת דוגמאות/ג 3ות ירה מבין לפחחבס"מ,  20/20 -כ אוו/ס"מ,  10/20 -ת כבמידוא', סוג  –חיפוי קירות קרמיקה : מטבחבוי חיפ  

ל אורך לכת ס"מ לפחו 60בגובה    ה.ממבחר שתציג החברה או הספק, שיבחר על ידתעשה  הרוכש בחירת .רלייטנ – יא בגוון בהירהמהן 

פוי ליון של החיעהו בקו הסף ביור וסבחורי התנות תואם מאחיפוי קיר BI תתון.  כאשר התנור אינו ביחידתח רוןמשטח העבודה )מעל א

 + צבע אקרילי. בקירות: טיח וי וחיפל המע ף(.מ' מעל הריצו 1.50הקרמי ועד הרצפה )גובה 

 דדבוהאריח השטח  .קבלן/היזם או טראצו לפי בחירת צלןגרניט פור ריצוף מ,ס" 33/33 -במידות כ. סוג א'ש(: כנר)ככל ש ריצוף במחסן (5) 

 .מ"ר  0.20 -עד כ
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  ת:ורהע 

 האפשרות לבחור  ולא תינתן אחדפק ס שלר בחממק כש תעשה אך ורולמניעת ספק יודגש כי בחירת הר –ש/דייר הרוכ בחירת 

 י החברה.שנבחרו ע" ם, גם מאלוישונמוצרים שונים מספקים  

כדוגמת  יוסמת או בנוחמוכית עם זכמיניום משולב ניה( מעקה אלובלא נקבע אחרת בהיתר ה ת )באםפסוהמרעיצוב מעקות  – מעקה

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

 .ס"מ 2 -עד כ וכיםמם סחלליבין ל ומרפסת שרות, דרי רחצה, ממ"דלדירה, חניסה בכ – יםלסמפ ירשהפ 

 .האדריכל נוןכתלפי  ,גובה/רוחב( ס"מ 20עד ר בתקנות )תגובה המו )מדרגה( עד מונמך/גבהומ ףיתכן סגג, /ציאה למרפסות שמשיב 

 .הבלובה המצוין בטגגובה חיפוי הקירות יעשה ל  - תחיפוי קירו 

 ברה.הח לפיו/או ס"מ,  60 -רכם פחות מקמורות שאויש פינות  םבא ,PVCוצעו פינות מפרופיל אלומיניום או בי –י ות בחיפויל פינפורפ

 טבעי, שהאבן היא חומר וןלהביא בחשב שי... (,2חלק  5566י מתוך ת") -תף/פרטי(קנו בשטח המשותאריחי אבן טבעית )ככל שיו 

ת משים במערכאריחים המשהאו גוון הלוחות , בנוסף נאמר בתקן זה.... ומרקםלי גוון ם והבדידיג ,םמיות בו נים להייעלולש

 .תחזוקה תושמרים למטרנהריחים לבין הלוחות או הא אריחים שברצפההשוני בגוון בין הלוחות או  יהיהכך הזמן, ולפי משתנה עם הרצפה 

 ג הריצוף בדירה.י החברה ע"ע" רקההבו א/ו שויטכי לא יבוצע ל למניעת ספק יודגש - טוש/הברקהיל 

 או /ו פלדה ו/או ( עץ ו/או בטוןכרהמ ניתמבלי שהדבר יחייב בסימון בתוכלהתקין, ו תבחר החברהול ככ) – , קורה/ותרגולהפ 

 משולב,  

 רכותלמעות ארונ, בחטמן ופים, בגב ארוחלמעט בשולי קירות וחזיתות מת, ס"מ לפחו 7 הבבגוהריצוף  ר( מחומ)פנלים –שיפולים  

 .ות )גרונג(נפי טכניים. חיפוי ושיפולים, ללא קיטוםרים ואזו 

  לפחות. ממ" 3 לש ת(ן אריחים )פוגוצוע מרווח בייבנדרש , באבן טבעית וקרמיקהיצוף לר ניםלפי דרישות התק – ()פוגות מרווחים 

 מ"מ לפחות. 1יצוף טראצו רל 

 

 סמך אחרזה  או במ רט מכנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרות לעיל יותקערבהת סויחתיה שיתקנים לגביהם מ)מובהר כי ציוד ו

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

 ות:ארונ 3.3

 ,קנה שטוחה של הכיורהמתאים להת חתר, חיתוך פוישבת לכמגירות, מדפים, תו ל דלתות,יכלו ןהארו ארון מטבח תחתון:  3.3.1 

 ם. ודת חשמל להצתה(, הכנה למדיח כלילבישול ונק ת גזנקוד ,חפת לל:)כו ים מובנותיהכנה לכיר

 . MDF ואויץ'( ון עץ מעובד )סנדור. שאר חלקי האטץ'(, וגב הארון יהיה מעץ דיקוויסנדמדפים יהיו מעץ מעובד )הארון והגוף                     

 מעל    ס"מ לפחות 90 -כה טח העבודה יהימשל ן שויעל סף פחות. גובהמ ל"ס  60-כחזית הדלתות, יהיה  ולל, כ מק הארוןוע  

  .   ארוןל תחתית השוי עמיד למים למניעת רטיבות חיפוב ס"מ 10-הה )סוקל( בגובה של כהגבון ת הארבתחתי. צפהרסף ה           

 קו.מעו ו ולכלס"מ לפחות לכל גובה 60רות ברוחב יגידת מול יחלכרון יאה           

                    5מתוך  ת הרוכש. לבחירקהייפורמ ציפוי חיצוני: מתכת. ידיות:ת פינה". יותקנו "פתרונו הארון לש הפינות הביחיד

 פנימי וגמר י ציפוהחברה.  יחר/ו על ידביק/ים שי החברה ו/או הספע"ו טרלי( שיוצגיות )מהם אחד לבן ואחד בהיר נלפחים גוונ

 ;ךראה הערה בהמש :אורך הארון* מידות(1)ון לבן. מין בגואו מל/ו הקיימפור: מדפים                   

    ראה נספח ג' המטבח התחתון:ן בעד ארו חיר לזיכוימ  

     

מאבן  ס"מ 2-מא פחות ל יבבעו עבודה חטונה משלבחירת הק : תיאור:ולכל אורכו וןתמשטח עבודה מעל ארון מטבח תח

וליים שעם , (לפי העניין  1,2 )חלקים 4440"י ות תדרישל (, העונהךרוה עושו אסר קי כדוגמת אבן)פולימרית טבעית או 

יותקן קנט  טחור. בהיקף המשיהמשטח יותאם להתקנה שטוחה של כ פם.מ ביחס לחזית הארונות בכל היקס" 2טה של בהבל

המשטח ככל  תיבחז דויבעעם  לא קנט מוגבהלי להעדיף התקנה שאוכר )הקונה ריקבע ע"י המ ושאופן עיבוד מוגבה עליון

 ה(. ז אי ביצועיכוי בגין זינתן . לא ירש כולל אף מים בכל היקף המשטחהנד

  ון,תחתלק לפי ארון המטבח חמידות: 

 3 . בחברה/המוכר תציג בפני הקונהחר/ו על ידוביהספק/ים ש ואוכר ו/ו ע"י הממאות שיוצגמגוון  דוגוך תלבחירת הקונה מ גוון:  

  ד(.אחוח בודד דבקה ולא לההיו ב. לוחות השיש/אבן קיסר י(בהיר ניטרלילו יהיה וונים אאחד מג)  תפחוגוונים ל   
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 אין. ארון מטבח עליון: 3.3.2 

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

 פינתי.עליון  יותר ארון מטבח  

 המטבח התחתון.מבנה וציפוי ארון המטבח העליון יהיה בהתאם לארון   

 אורכו.ס"מ לפחות. הארון יכלול לפחות מדף אחד לכל  30ס"מ לפחות ועומקו  75יון הארון העל גובהו של  

 

   כיור שולחני הכולל חו מונא יתלו, פהץ' או טרסיעץ סנדווהעשוי תחתון  ארון י(,)כלל רחצה דרחב(: ןים )ציירות אחארונ 3.3.3 

 ס"מ לפחות.  80 ך ורא מידות: ירי נירוסטה., דלת/ות וצותה/מגר לי( או שיש, לרבותרגטקוורץ )אינניאו מחרס או    

 לפי החלטת  גוון: ון.ארלפי יצרן ה מלמיןו/או  הקיירמופ: פנימיציפוי . קהייפורמיצוני: חציפוי      

 ה.רהחב     

    ה נספח ג'אר הרחצה: ארון דעי בכומחיר לזי

 

 

              :הערות

באורך  םיפעמי  מחושבת שקיימת ה ככלר )פיניקאורך. המדידה לאורך ה מטר 06.מטבח  ןתחתוארון  אורך מדידת  (1)

ך יכללו באור תהארונו שולבים בתוךמה)למעט מקרר(  ריים וכיו"בכי ור,תנ למדיח,ים המיועד (. חלליםהארון

   זה. אוריה מתיטייחשבו כס המטבח, לא ארונות אורךמידות ב 5% -ות עד כיטס .ותנוהאר

 חבת המטבגב ארונויתכן ובקיר ש יהקונה לקחת בחשבון כ י, עלוע עצמציה של זיכוי עבור ארונות המטבח ובקרבמ (2)

 וקה.ו לצורך תחזלפשר גישה לפתח/ים אאקולטן/ים משותפים. יש לגישה לפתח/י  יימיםק

 נה.לטת הקוהחל הינםים בארון תחתון ובנהתקנה של מדיח, תנור וכו' מתכנון הארון לצורך            (3)

 קומותמב ,ומדפיםדלתות  ותלרב ,בשלמותו חהמטב ארון לספק את כרהמו לע ,ינםקתלה שלא הקונה החליט -

ז למדיח תחת וניקו מיםשל  תנדרשוות ההכנות הבים )ללא חללים( ולרנלהתקנת הכלים החשמליים המוב ודשיוע

 וכש.רהברה תקבע ובמועד שהחברה תנחה את החש מניםירותו על פי הלוח זבאחריות הקונה לדווח על בח הכיור.

 

 קנים לתליית כביסה:יתמ 3.4

 תליית הכביסה. למתקן ישירה ישהתהיה גאשר ממנו פתח בקיר חוץ 

י של מינימלכביסה פלסטיק, באורך חבלי  5כולל גלגלות,  ביםניצ ם(ינגולווממתכת )מ ותטמו 2: )קטנה( כביסה מיתקן לתליית 

 .סה"כ מטר 8 -ת מבאורך של לא פחו כביסהחבלי  ללכו ס"מ 120באורך מינימלי של רומם תמ ןמתקאו  ,ס"מ 160 

  תכתממ ןקעו מתבמרפסת משמ ותליית כביסה בחצר אלמתקן שווה ערך ) ך בחצרווה ערמתקן שיותקן ר שן: אפשלדירות הג 

  5ות חפר. המתקן יכלול ליציב ומקובע לקיה היקן יות המבנה. המתבחזיתנצפה , במקום מוצנע ושאינו מגולוונת על קיר המבנה 

 וניתנים למתיחה. UVקרינת ידים לים, עמותייו איכהחבלים יהס"מ.  160של  יסה באורך מינימאלכבי חבלי 

 5100מד בתקן ישראלי עוד העמי רמחומ :תיאור: נן(כ)ככל שמתו ור כביסהתמס 

ית פריטי לתלי הפרעה רצהמזגן/ים, במקרה זה עלולה להיוו שלי עיבוויותקן גם יחידת ה : בחלל מסתור הכביסה יתכןרההע

  .בחייפרט הממהכתוב במאך לא פחות  םיכביסה גדול 
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   (מידות בס"מ)  ותריסים בדירה תרשימת דלתות, חלונו – 3ה מס' בלט 3.5

המעברים ה, מידות קרמ בכל ה ובכיוון הפתיחה.יחם, במידות הפתחים, בסוג הפתו שינויים במיקום הפתחיכנית :רהעה 
 ך.משות בהנוספ תרוגם הע ראההבניה. תכנון וה קנותתות לא יפחת מהנדרש בהחלונושטח  תוהחופשיים בדלת 

 
 

 תריסים חלונות דלתות  ---

 חדר
כמות ומידת 

 ח תהפ
 (רוחב /)גובה 

)עץ  מרחו
לומיניום/ א

 מתכת/ אחר(

סוג פתיחה )ציר 
רר/ כע"כ(/ נג
 אחר(

כמות ומידת 
  הפתח

 )גובה/ רוחב(

חומר )עץ 
אלומיניום/ 

 ר(ת/ אחכתמ

יחה פת סוג
)ציר/כע"כ/ 

 אחר(/יסכ/ררגנ

ות ומידת מכ
 הפתח 

 ב(וחר בה/ו)ג

מר )עץ/ וח
אלומיניום/ 
 (מתכת/ אחר

 חומר שלבים
ר/ יחה)ציתסוג פ
 /ררג.כ/נכ.ע

 יס/חשמלי/אחר(כ

 כניסה

1 

 ציר רגילה טחוןה בפלד

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 95/205-כ

 חדר דיור

1 

 זוגגומ' מלא
 רינה,טיו

 נגרר כ.ע.כ

--- 

--- --- 

1 

 אלומ' ומ'לא
 מלישח גלילה

 דניבוי ילל גיוכ
 235/220-כ --- 235/220-כ

 מטבח

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ וגגמז 'מואל

1 

 גלילה ידני מ'אלו אלומ'

 115/110-כ 115/110-כ ---

שינה ר חד
 1הורים 

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 .ע.כר כנגר גג' מזומואל

1 

 ה ידניילגל 'מאלו אלומ'

 115/110-כ 115/110-כ 80/210-כ

 ממ"ד 
)משמש 
 כחדר 

 (2שינה 

1 
פלדה לפי 

 "א גה
 (.רגילהציר )

 חוץ יחהתפ

1 

 אלומ' מזוגג

לה או ציר רגי
 .ע.ככ

לפי הנחיות 
 ג"אה

1 

 אלומ' אלומ'
ו .ע.כ אנגרר כ

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

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

יסים, הנגררת/ים ורס דףה ם,זיג דה נגדשתיים, פל ף אחת אונכ
     לפי הנחיות הג"א.      .לכיס

--- --- 

 3נה ר שידח

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 כ.ע.כ ררגנ וגג' מזאלומ

1 

 ילה ידנילג אלומ' אלומ'

 115/110-כ 115/110-כ 80/210-כ

 4 ר שינהדח

1 

 ציר רגילה ץע

1 

 ע.כרר כ.גנ גמזוג אלומ'

1 

 ידניגלילה  'אלומ 'אלומ

 115/110-כ 115/110-כ 80/210-כ

צה ח. רח
 ריםוה
ות ירבד
 *L,Lם מדג

1 
 עץ  + 

  אור -צוהר/צו
 ר רגילהיצ

1 

 ' מזוגגומלא
 נטוי

 )קיפ(

--- 

--- --- --- 

 --- 45/75-כ 70/210 -כ

ח. רחצה 
 םהורי

בדירות 
 *W,Wם מדג

1 
 עץ  + 

  אור -צוהר/צו
 ציר רגילה

1 

 אלומ' מזוגג
 נטוי

 קיפ()

--- 

--- --- --- 

 --- 55/85-כ 70/210 -כ

ה צח. רח
 כללי

1 
 עץ  + 

  אור -צוהר/צו
 ילהגציר ר

1 

 וגגמזמ' ואל

 נטוי
 +(פיק)

 קבועחלק 
 וןתחת

--- 

--- --- --- 

 --- 35/135-כ 80/210-כ

--- 

--- --- 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 
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 תריסים חלונות דלתות  ---

 חדר
כמות ומידת 

 ח תהפ
 (רוחב /)גובה 

)עץ  מרחו
לומיניום/ א

 מתכת/ אחר(

סוג פתיחה )ציר 
רר/ כע"כ(/ נג
 אחר(

כמות ומידת 
  הפתח

 )גובה/ רוחב(

חומר )עץ 
אלומיניום/ 

 ר(ת/ אחכתמ

יחה פת סוג
)ציר/כע"כ/ 

 אחר(/יסכ/ררגנ

ות ומידת מכ
 הפתח 

 ב(וחר בה/ו)ג

מר )עץ/ וח
אלומיניום/ 
 (מתכת/ אחר

 חומר שלבים
ר/ יחה)ציתסוג פ
 /ררג.כ/נכ.ע

 יס/חשמלי/אחר(כ

י שרות
 רחיםאו

1 
 עץ  + 

 אור  -צוהר/צו
 ילהציר רג

--- 

 --- ור מכניורוא

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/210 -כ

מרפסת 
 ירותש

בדירות 
 *L,Lם מדג

1 

 הלירג ציר עץ

--- 

--- --- 

1 

 כ.ע.כנגרר  אלומ' מ'אלו

 135/85-כ --- 80/210 -כ

מרפסת 
 ירותש

בדירות 
 *W,Wם מדג

1 

 ילהרג ציר עץ

--- 

--- --- 

1 

 כ.ע.כ ררנג אלומ' מ'אלו

 155/85-כ --- 80/210 -כ

 ימחסן דירת
 צמוד
)ככל 
 ד(שהוצמ

 פח 1
 תלפי החלט

 ההחבר
 הרגילציר 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 80/205 -כ

 

 :ותואחר להטבל ערותה

 כישה(.רהסכם הלשצורף  ראח במסמך או פרט מכר זהבטבלה, במ צויןבאם  ים בפועל רקיק)ה

התקנת קנט פולימרי בתחתית ויכללו למים  ה עמידותות תהיינרגילה, הדלת תיחהפוב 23שראלי מס' יבהתאם לתקן דלתות לבודות =  עץ דלת .א

סב , וי(טנפלת )תשמה ח= פתי קיפפתיחה, וג = סרגילה ציר,  יוםנץ האלומייוע תהנחיו לפי יל:סוג פרופ= אלומיניום, אלומ'  ."מ.ס 7 גובההדלת ב

: תריסים ,= כנף בתנועה אנכית וטינהליגיר, י)כיס( בקך גומחה ו לתועל כנף ו/א ת= כנף נגרר.ע.כ כניגרר = רגילה+ משתפלת,  יפ()דרייקנטוי 

= ילה לג .תרבמה מוגיטאל םהשלבי י ביןאטם גומ קצף כולליאוריתן מולבמילוי פו, (ןת היצרי הנחיו)בעובי לפעשויים פח אלומיניום  יםיסתרה בישל

  . דיור( ית, בחדרלה החשמלאחד, לגלי י ידניו)גיב ו/או חשמלי כלפי מעלה, באמצעות רצועהלל נג ריסת

 תאים לסה"כ הדלתות/תללית בדירה הכהכמות ובלבד ש בטבלהשל אחד מחדרים  רבתיאוופיע להת כולו, משותפים לשני חדרים יחלונותות/דלת .ב

 .פקוד מערכת מיזוג האווירתס"מ כהכנה ל 3מעל רצפה עד ו בהיוג תות פניםי דללותכן ושי .להבנות בטחלונות המצוי

לוחות  המורכבים משני, לפי דרישות התקן רגיל/בטיחותי( Double Glazingכפול ) זיגוג שקוף םניום עמאלומי ,מ"ד(מ)למעט  טרינותיו /חלונות .ג

לונות ורכיביהם יהיו בעלי תו חה. או אחר לפי תכנון( "ממ 6ל ובי שבעח אויר מרוו םעחות, פל "ממ 4 ובי)זיגוג בע יהםמרווח אוויר בינ עם זכוכית

י דת יותקנו על ינעילה. החלונוים, ידיות מובנות, מנגנוני פתיחה וגלצירים, גל ,EPDMגלי זיגוג, אטמי גומי ללם: סר, ובכםביזרים מקורייוא תקן

 לכל במסילות :רשתות .ורףלפי הנחיות פקוד העים פלדה, /נףם כע ם מזוגגמיניווסוג אלמ ןיהיה חלו בממ"ד היצרן. מתקין מורשה מטעם

 .אחת רשת לכנף כהכנה במסילה נוסף נתיב תקןיו ,החלונות

יותקן  יס או חלון,רה בתרמרפסת שרות הסגולטבח באם פונה מסניטריים וב בחדרים בחדר שרות, לקיר חיצוני זוגגתו/או דלת מבהעדר חלון  .ד

 .יסוי(כ פת)לרפות רפ ימכנור ורוא

יגוג קבוע משולבים בזיתכן פתחים ה ץ האלומיניום.יוע ו/או יכלרפ"י תכנון האד, עסוג פרופיל, גוון .ויים אלומיניוםעש חלונות והתריסיםמסגרות ה .ה

 .ירות מסךמחסום, ו/או קהמשמש כמעקה/

 האדריכל.  בחירת עפ"י "(חלב"ה )מומע ושקופה א בטיחותיתזכוכית ן תותק ות(,ש חלוני)באם  תיםושירו רחצהרי בחד .ו

 .ודרישות כיבוי אש אדריכלה ןתכנואו רפפות קבועות, לפי /ו סבכה בדלת ואוורור מכני ו/א ו/און ( יעשה באמצעות חלוככל שנרכש מחסן) ןורור המחסאו .ז

מערכות , (טלסקופית/ורמיתפנ) הצהצ ניתעי מי נוסף,סגר בטחון פני  5044ן ישראל ת לתקתואמ ,יתב בריחר דה )ביטחון(. דלת פלהדלת כניס .ח

מ"מ  1.25עובי של במגולוונת שקוף בניה מפלדה מ .מספר דירהוחתון, מעצור דלת ת ת סףמברש ,נעה ו"רוזטות"ידית ן צילינדר, צירים, מג

 י בחירת המוכר.ר. גמר לגוון לפבתנו או צביעה בחיפוי ויניל שקוף יהיולפחות. כנף הדלת והמ

  ן/אש.ובטחיותקנו דלתות יתכן ות הכבאות, בכניסה לדירות בקומת קרקע נחיות רשולפי ה .בחירת החברה ן לפיווג  ,נילו יפויצ ת ממ"דדל .ט

ה ערך בכל היבט ר שוומילוי אח פלקסבורד ו/אועם מילוי תי לוחות מודבקים על מסגרת ה עשויה משכנף הדלת תהי פנים: י דלתותמכלול .י

המתאים  מתועשציפוי חיצוני צבע או פורמייקה או מר גף הדלת. קנו בהתאם לסוג משקום יותריצי .אחרם, ייקוסטיקה, חוזק, אק –תפקודי 

אלי לתקן ישר בהתאםלת יהיה הד משקוף .צדדים לפחות 3-נט( מצופה בנף הדלת )קבהיקף כ .מתכת משני הצדדים ידיות , עםיםמלעמידות ב
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בחדרי אמבטיה / מקלחת  יד למים. ו יהיה עמ. המשקוף לאחר התקנתאטימה יפס לכוללת לד גמר תואםבת פולימרי או עץ הלבשו בעל 23ס' מ

ים לפחות גוונ 3ו מתוך שיוצגו ל מגוון דוגמאותת הרוכש מתוך לבחיר וון:ג   אור, מזוגג בכנף הדלת.-י" וצוהר/ צוובי דמוי "תפוס פנל סיבומנעו

 דה.י על וחר/שיבם יאו הספק/ידי החברה ו/ו על מהם לבן(, שיוצג)אחד 

 בנוסף, .קבוע סורג קבוע, אין לקומה(באת כלל הדיירים  ר לשמשאמו )בחרום קומתי המוכרז כפתח חילוץ  בדירהתח בממ"ד ובפ -תח חילוץפ .יא

 .הון הפתיחות סוג הפתיחה וכיהחלון/תריס, לרבסוג  דות הפתח,ו שינויים במיילוץ יתכנ"י הרשויות המוסמכות כפתח חח שיוכרז עבפת

 2 -ם כהממ"ד גבוהי ףסף הדלת וריצות. חיצוני נגררת,/הינה דלת פלדה אטומה, הנפתחתרחב מוגן דלת כניסה למ :העורףיקוד פ שותידר לפי .יב

 ,לים בקוטרים שוניםתחי אוורור מעוגכן  פ+ זיגוג וון אלומיניום לכיס. חל כנף אחת או שתיים, הנגררות חלון פלדה ס"מ מעל מפלס הדירה.

 רוצתיהאוורור  פתחוליד "ג הקיר ע רף(,פיקוד העולפי הנחיות )סינון אויר  כתמער התקנת '(, וניתנים לפרוק.)פלנצה פלד אותיסקבד חסומים

תקינתו הרי שסינון, מתקן הה ע"י החבר דגש שבאם סופקיו (.2010)תקנות הג"א מאי  ות היצרן.כת לפי מידהפרעה מקומית. מידות המער

וד קוסמכו לכך ע"י פישה מיםבדיקת תקינות ואטימות נוספת ע"י הגורש, יחייב ע"י הרוכרוקו יפלכן ורף, העוד קפי ע"יו ראושודקו נבוהתקנתו 

יגבר הביצוע בפועל ל יצוע בפועהמכר לבין הב או במפרט/בין המצוין בתוכניות המכר ושל סתירה  ניעת ספק יודגש כי בכל מקרהלמ העורף.

 ף.רהעו ודיקת של פכנוהתואם הנחיות מעוד

אביזרים  ורך בהתקנתהצעקב , "נטו"אות מידות פתחים נן מבטאיומשוערות בס"מ, בניה , הינן מידות 3מס' בלה המידות המפורטות בט – דותמי .יג

 מסך ותירינות/קיטרי דלתות/ חלונות/ושל מלבנ ,ם למיניהםייילים היקפפרופמשקופים ויות וכן  נים סמויים ו/או מסגרות סמוכגון: מלב משלימים

  בניה.  הבתקנות התכנון ו כנדרש לפתחים אלו ממידות/שטח,לא יפחת  יםבלתחים המתקבכל מקרה גודל הפ .(העניןי )לפ

 

 

 ם סניטרים בדירהברואה וכלימתקני ת – 4טבלה מס'  3.6

 טבלה זו(הערות לאחר גם )ראה   
 

 קןמית
 מיקום

 רחצה כלליחדר  ר רחצה הוריםחד שרותי אורחים חטבמ
  תרפסמ

 שירות
 חרא

 יור מטבחכ
 (דדת/כפולה)בו

 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- --- ראה הערה )א(

 --- --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- --- אין ₪ זיכוי 

 כיור רחצה

מידות 
 ס"מ()ב

 --- --- שולב בארוןמ 40/50 -כ --- ---

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

 --- --- אין הרא --- --- ₪  ייכוז

 נטילת ידייםכיור ל

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- 25/40 -כ ---

 --- --- --- --- א' --- גוס

 --- --- --- --- אין --- ₪ זיכוי 

וארגז  אסלה
 )ב'(יפהשט

 

ידות מ
 )בס"מ(

 --- --- צרןלפי מידות הי יצרןלפי מידות ה היצרן ותלפי מיד ---

 --- --- א' א' א' --- וגס

 --- --- אין אין אין --- ₪ י זיכו

 אמבט/ 

 מקלחת

ידות מ
 בס"מ()

--- --- 
ן וראות כל דיה ילפ

 ראה בהמשך
 170/70 -כ

 בטיה()אמ
--- --- 

 --- --- סוג
 ופעריצוף מש

 ()מקלחת
 --- --- א'

 --- --- אין --- --- --- ₪ זיכוי 
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 קןמית
 מיקום

 רחצה כלליחדר  ר רחצה הוריםחד שרותי אורחים חטבמ
  תרפסמ

 שירות
 חרא

ם קריסוללה למים 
הקיר מ ר,וכיל םימח/

 המשטחאו מ

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

 --- --- א' א' א' 'א סוג

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

ה סוללה לאמבטי
 ם וחמיםלמים קרי

 --- --- )ה(וללהס --- --- --- דגם

 --- --- 'א --- --- --- סוג

 --- --- ראה נספח ג' --- --- ---  ₪וי כזי

סוללה למקלחת 
 למים קרים וחמים

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

 --- --- --- 'א --- --- סוג

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

 --- יש --- --- --- --- כונת כביסה ולניקוזמים מ יבורח

 שרוולל חיצונית ופןדב 4" חתפ
, ביסהמייבש כמ  פליטת אדים

כולל תריס הגנה ומשקולת סגירה 
 חשמלוהזנת 

 --- יש --- --- --- ---

 כנה לחיבור מדיח כליםה

בניקוז כיור נה משולבת ההכ)
 (המטבח

 --- --- --- --- --- יש

 --- --- --- --- --- אין רז ניל()ב קררם למנק' מי

 --- --- --- --- --- 1 נה(כל )הושית גז לבנקוד

 --- --- --- --- --- --- )הכנה( מים מוםדת גז לחינקו

 

 :תוואחר טבלהל ערותה

 רכישה(.או במסמך אחר שצורף להסכם הרט מכר זה בטבלה, במפ צויןל רק באם בפוע)הקיים 

רוסטה, גרניט/ני ורץרץ/קוסילי קוו /חרסמה, ונהקלבחירת : ס"מ( 80/46ידות במ ס"מ או כפולה 40/60 ידותבמ )בודדת ר מטבחכיו (א)

 וצרת לפית ס"מ. 40/50 מידותבחרס : כיור רחצה ע"י החברה. חרבהיצרן/ספק, שי פיל (:ליכיור רחצה שולחני )אינטגר תקנה שטוחהבה

 .ברהרן/ ספק שיבחר ע"י החת לפי היצבמידו חרס, ם:ינטילת ידי כיור החלטת החברה.

)מושב(  :סלהיסוי אכלפי החלטת החברה.  תוצרת. 1385ת"י  עפ"י יטר(ל 3/6כמותי ), דו ובלוק/חרסנמו :פה טיש ארגזת. מונח: אסלה   (ב)

  .נירוסטהבעל צירי  בדכ יפלסט

 ות ומיטת תמיכהפינפוליאסטר. מילוי עץ בעם ציפוי לד עץ יקפי, שעלת חיזוק המ"מ הומוגני, ב 3.5י בעובי חומר אקרילתהיה מ אמבטיה:

 חות מצופה אמאייל.מ"מ לפ 2.5מפח בעובי  לופיןון או לחיומגל רזלב לימפרופי

עם שיפועים לניקוז  2279י בדרישות ת"ראות כל דין, בגמר העומד פי הנדרש בהול עלא יפחת מהמידות מקלחת שטח משטח ה מקלחת:

 משטח.ה

 מידות ברזה או הכיור, העבודמשטח שור יל מעקם מוי והוא ל,מערב פרחדגם:  :בח. לקערת מטכולל חסכם() ים/חמיםמים קרסוללה ל )ג( 

ת"י במדת ועושישנה  ככלאחת לפחות תוצרת הארץ כש סדרות 3ך תומלבחירה  ס"מ. 20 ולעומקס"מ לפחות  25 -פיה בגובה כתהיינה: 

 ל ידה.שיבחר/ו עפק/ים ו/או הסחברה/ קבלן שיוצגו ע"י ה 1385
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 ידות , מעל מישור משטח העבודה או הכיור מווהם ימוק  פיה ערבלמ חם: פר: דגכמים(חס לכול) חצהור/י רלכי, קרים/חמיםים סוללה למ )ד( 

ן החברה/ קבל"י שיוצגו ע רץכשאחת לפחות תוצרת הא סדרות 3רה מתוך לבחי ס"מ לפחות, 15לעומק ס"מ לפחות ו 15 באורךרז תהיינה: ב

 .  הפק/ים שיבחר/ו על ידו/או הס

יל' האמבטיה חתית לממים וקרים מיקס מהקיר הכוללת יציאה תלה מים חלתותקן סו :יהבאמבט :חסכמים(לל ו)כ יםחמ/ם קריםסוללה למי )ה(

  זלף.ס"מ לפחות ומ 60אנכי באורך פי ומוביל מתכוונן, מוט החלקה טלסקורשורי, מתלה ש רצינו

 60רך אנכי באו סקופי ומובילקה טל, מוט החלונןומתכה מתלשורי, כולל צינור שריקל נבציפוי כרום  , (3) רב דרך - מהקירדגם: : תלמקלח

 . מ"מ 15וראש מקלחת בקוטר  ס"מ 30באורך ר יהדייר, זרוע מהק י בחירתס"מ לפחות ומזלף. לחילופין ולפ

 .דהל יחר/ו עו/או הספק/ים שיב ןיוצגו ע"י החברה/קבלרת הארץ שלפחות תוצ אחתכש סדרות 3 האמבטיה/מקלחת, לבחירה מתוךסוללות 

עזרת ידית לחמים/קרים בם ידו כמותי)ויסות מן קרמי כרום ניקל,דגם מערבל מיקסר בעל מנגנובציפוי  וים וקרים יהיים חמסוללת  למל הכ-

 מים.ויכללו חסכ אחת(

 .ילנ יברזו, יבור לביוב: חכוללת אסלה ארגז/י שטיפתכיורים והתקנת  )ו( 

 .: לבןתוגוון הקבוע )ז( 

 . והזנת חשמל םאו שפכי וחיבור לקו דלוחין קריםמים  :ה כוללתסביכנת כור למחיבו הכנת )ח( 

 בד ללא אביזרי קצה.ת נחושת בלבאם לא נאמר אחרת, צנר: זהכנה לנק' ג ט() 

 שת העירונית.סופקת מהרמפרטורה המבט : מיםם קריםמי (י) 

  למניעת ישעומדים בתקן ישראל עותקבולרכוש  או , לבחורכשחברה, באחריות הרוממבחר ה םינאאם ב -יה(אמבט/בועות רחצה )אגניתק (יא) 

 .  R-11 -מ ולא פחות החלקה

 ו הכיור. ח העבודה אמשטם על מישור = קרי ברז הממוק פרח קבוע. מתוך שרוולראש ברז הנשלף נשלף =  (בי) 

  ת. חא תידית בעזרמים, יסות מים לקרים /חו)מיקסר( =  מערבל  

 ניהם.ש ואו לפיית ברז ו/אמקלחת ו/ל מים חמים/קרים, לראש ניסה/יציאה, שחלוקת כ= )אונטרפוץ(  דרך-בר  

 ר. בשיטה זו הלחות טת קונדנסהפועל בשי יסהש במייבש כבלח, ממיבש הכביסה יש להשתמ/קת אויר חםבהעדר חיבור ליני ונדנסר=ק)יג( 

 ל הדירה ר חם לחליודגש שעדיין נפלט אוי ך. למניעת ספקעת הצורב יסוף המחייב ריקוןל מיכל אאם יכמ טתנפל ייבושנפלטת בעת תהליך הה

 נה.כומבסמוך ל

 יקוז וכו'(.ות/פתחי נברזים/מקלחת )ה הסטנדרטיוניקוז מתוכננים למערכות הקצקת המים והלקחת בחשבון כי מערכת הספיש  (יד)

המים, מחסום הקפי מפני גלישת תא המקלחת, ו ין, שטחוחאמת קוטר צנרת הדל, ללא הת"שםגי "מוחת דש מקלאמור לעיל כגון ראהשינוי מ

 מים לקיבולת הניקוז ברצפה.לטת ממפל ההתאמה בין כמות המים הנפ הרחצה עקב איר דול לגרור הצפה בחעל

 ם כגון מינקוט באמצעים מתאיקה, יש ללהח ונעמ ספוסלת חיהאמבטיה אינה כול תגם למקלחת וככל שרצפטיה הינו שימוש באמבוה ( הואילטו) 

  לקה.קות המיועדות למניעת החהדבקת מדב   

לאשל כיבוי הגז במקרה מת לניתוק זרי תמש בכיריים הכוללים מנגנוןלל, יש להשנמצאים בסמיכות לחלון ובכריים לבישול כיהטז(  ככל שמיקום ) 

 הבה/ות הבישול.ל רצוני של        

 חראכר זה  או במסמך במפרט מ רק באם צויין כך בטבלה,יותקנו בפועל ת לעיל רום יש התייחסות בהעים לגביהנתקמד ויוכי צובהר )מ

 ם הרכישה(.שצורף להסכ 

 

 ה, ברצפ ,הבניין( פים לכללותמשו)בחלקם יתכן יוב קולטני בחי ביקורת לפתצנרת ו: אחר יה נוספים בדירה, לכל צורךרי אינסטלצאביז  3.6.1 

 ש(. ישות כיבוי אדר וכמות, עפ"י יקום)מ יבוי,יתכן מתזי כאינסטלציה. ה החלטת מהנדסת עפ"י מובמיקום וכ, לתקרה או בסמוך ותרבקי  

 בין  י פיקודבללהעברת גז וכוצנרת  מפוצלאו ו/ ני מרכזיימיקוז למזגן החלטת מהנדס האינסטלציה. נ לפי ,מיקוםב ארון למחלקי מים  

  .למאיידהמיועד ום עד המיק ,בהעלמ עדהמיויקום המ  

 

 :הערה  

 מוי דו בליטות כיסוי מבודד ואסטטי ויצר התקנתיחייבו ו ןידרשו(, יתכככל שבוי, )כיבר צנרת מים/ביוב/מתזי הצורך במע  

  ,כרמה כניתבת נוה, שלא בהכרח יסומצפבסמוך לקירות וראו /וותקרה  סמוך לקירותב ,ו "ספסלים"א" עמודים או קורות"  

 תוכנית.מיקום שונה מהותקנו בי נו ומאילוצי תכנוןאו שסומ  

 פתחי  יתכן וידרשו ןנייהבם לגובה ינסטלציה בקולטנים העוברייות מהנדס האנחהן כי לפי הת"י, וחת בחשבויש לק ,בנוסף  

 תחזוקה. ירכצה לישג שרש לאפאין לחסום אותם וי, וע פתחי ביקורת אלו ביצ שידרידירות בהם ב יקורת, ולכןב  
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התקנת המערכת . וראות כל דיןה יתהיה לפת מאולצת ית משותפבאמצעות מערכת סולארות מים חמים לדירהספקת  :םמיחימום   3.6.2

 .המים )טיימר( וםוהתקן קוצב זמן לחימם החמים לי לדוד המישמגיבוי חבות לר 579לדרישות תקן ישראלי  תהיה בהתאםהסולארית 

 פסק מ לזמן )טיימר( הכולקן קוצב עם אלמנט עזר חשמלי והתוכולל חימום  סולאריתה וד( המחובר למערכתאגירה )ד כלין מתקה יול דירלכ

 ה.לתכנן מראש את זמני ההפעלבמאפשר 

 ב וצקן קל והתהמים באמצעות חשמ וםת סולארית, יעשה חימעות מערכם חמים באמצמיניתן לספק  שלהם לפי הוראות כל דין לא לדירות 

 מים )טיימר(.  לחימום ה מןז

גג  או בסמוך להשירות או מרפסת בנגיש כגון  אך במקום מוסתר: דודמיקום ה ;ליטרים 150: תבקיבול םלמים חמידוד( אגירה )ל מכ

     יה.מהנדס האינסטלצ תכנוןן לפי עליו

 ת. אמבטיה, מקלח ה,: קערות מטבח ורחציםחמים לכלחיבור מים  3.6.3

 .יןא :"דלי" רזב  3.6.4 

 .(ההחלטת החבר לפי )מיקוםש : יהכנה למונה מים לדירה 3.6.5

  , ,PPR, S.Pוונת, פקסגול, פלדה מגול :חומר הצינורות: מים חמים וקרים 3.6.6

 : פלסטי.שפכים, : פלסטיןדלוחי  

  .יש: בחבמט הגזת ודנק עדה ממקור הגז וצנרת גז בדיר 3.6.7

 יש.: נה למונה גז לדירההכ 3.6.8

 

  

 (בלה זוטאחר הערות ל )ראה ותקשורתמתקני חשמל  – 5בלה מס' ט      3.7  

 ג' חטלפון, ראה נספ קע ונקודותת מאור, בית תמחיר זיכוי לנקודו
 

 מיקום

ת נקוד
 מאור

 קרהת /קיר
 קלל מפסכו

 תקע בית
 רגיל

 תקע יתב
  מוגן מים  

 תקע בית
 לבמעג חכו

 רדנפ

 נק'
 ;יזיהטלוו

 ;נק' תקשורת
 .ןק' טלפונ
 נקודות 3 כ"סה

 אחר/ הערות

 לדירה כניסה
 אהמבו או

1 1 - - - 

 לחצן פעמון+ -
 אינטרקום -
ללובי מפסק תאורה  -

 י/חדר מדרגות.קומת
 ירתי.לוח חשמל ד -
 ת כוללארון תקשור -

 שקע. 
 טלוויזיהארון טלפוניה/- 
או במקום אחר )

לקביעת בהתאם 
 (ןכנהמת

 ריוד חדר
 כלוא ופינת

2 3 - 
1  

 מזגן()ל
1 

תוספת  -תריס חשמלי 
מל להפעלת קודת חשנ

 ריס.הת

 - - - 1 1 פרוזדור

 3מעל  ור באורךדפרוזב
כולל זדור הבפרומ' או 

נקודות  2פניית "ר", 
 ות + מחליף.חאור לפמ

 1 בחמט

4 

)אחד מהם 
חד כפול, וא

מהם מוגן 
בדרגה 
 רגילה(

- 

 )יג( 3
רר,מדיח מקתנור,

אחד מהם מוגן )
רגת בדמים 

44IP) 

- 

השקעים, בתי  מיקום
ל התקע יהיה מע

ה ככול משטח העבוד
ובהתאם האפשר 

ו בח יותקנטן המלתכנו
ים דשקעי כח נפר

 לתנור, למקרר למדיח,

שינה  חדר
  ריםהו

1 
)כולל מפסק 

יף מחל
 למנורה( 

 

4 
 ים ליד)שני

 המיטה(
- 1 1 

 אינטרקום )נק' -
 ד(לבב דיבור/שמע

   רחצה חדר
 הורים

1 
 גן מים(מו)

- 1 
1 

ת תקע )בי
 לתנור(

- 

נור בית תקע לת
 העדר חלון,בחימום+ 

 ניכור מנה לנק' אוורהכ

 - 1 1 - 3 1 י שינהחדר
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 מיקום

ת נקוד
 מאור

 קרהת /קיר
 קלל מפסכו

 תקע בית
 רגיל

 תקע יתב
  מוגן מים  

 תקע בית
 לבמעג חכו

 רדנפ

 נק'
 ;יזיהטלוו

 ;נק' תקשורת
 .ןק' טלפונ
 נקודות 3 כ"סה

 אחר/ הערות

 /ד"ממ
 ח. שינה

מנורה לפי 
 הנחיות

 פיקוד העורף
 1 (למזגן) 1+  1 - 3

וד לפי תקנות פיק
 רףהעו

 ר רחצהחד
 ליכל

1 
 (ים)מוגן מ

- 1 
1 

 ע)בית תק
 ור(תנל

- 

לתנור  תקעבית 
+ התקן קוצב חימום+ 

וד מפסק לד זמן הכולל
ום עפ"י השמש במיק

 התכנון. 
 ן,ודר חלבהע+

 מכניר ' אוורוקה לנהכנ

 - - - - 1 תיםשירו

 בהעדר חלון,
אוורור ודה להכנה לנק

ן מכני + מפסק היכ
 ידרש.יש

 ותפסת שרמר
1 

 מוגן מים()
- - 

2 
 םמוגן מי
 ביסה,)מכונת כ

 ה(יסכב שייבמ

- - 

 רפסתמ
 שמש

1 
 )מוגן(

- 
1 

 )מוגן(
IP44 

- - 
 כולל תריס חשמלי +

תיחה פמפסק + מנגנון 
 י.ידנ

 מחסן
ל )ככ

 צמד(ושה

1 - 1 - - 

ריכת החשמל של צ
לשעון המחסן תחובר 

החשמל הדירתי אליו 
 .משויך המחסן

ת שהזנו או לחילופין
ל של כל החשמ

ונה למיחוברו סנים המח
 ף ונפרדמשות

או בד, בלם ניסחלמ
מונה נפרד לכל מחסן, 

פ"י וע וכרלהחלטת המ
 בחירתו.

 מסתור
 ביסהכ

- - - 
1 

ט הכנה ק)פ
 מזגן(ל

- 
 
- 

 
 

  לה ואחרותלטבות רהע

 אחת. הדלקהכולל נקודת אהיל/ ארמטורה(,  -נורה וכיסויא ת נורה על גבי קיר או תקרה )ללבי = מאור קיר/ תקרה נקודת (א)

 בנפרד(.ר בפנל אחד, נספר כל שקע )שני שקעים או יות ל.מל רגישבור מתקן חשמלי הניזון מזרם חלחי ודדב ע""שק=  (ר )רגילתקע מאו יתב (ב)

 חות.מ"ר לפמ 1.5בלים בכ וצעבור יהחיב

ר בוחיה .פרד(שקע בנ נספר כל ד,בפנל אחיותר י שקעים או )שנ הניזון מזרם חשמל רגיל וי,יסשקע בודד עם כמוגן מים:  רגיל(בית תקע מאור )  (ג)

 ממ"ר לפחות. 1.5בכבלים  וצעבי

ת לכמו ושאינם תוספתא' בסעיף המצוינים  ר(,קי ורה את המאור )בתקשל נקודו בד לאופן ההדלקהתאור בל הדלקה כפולה=מאור  תנקוד (ד)

 '.א מאור המצוינות בסעיףה נקודות

 אינם בהכרח נקודה/ות "כוח".וש ,רד(נפל מעגק' בד )כל נשמלי נפרח בי מעגלעל ג ם" הנמצא/ים"שקע/י = בית תקע מעגל נפרד (ה)

 בוהה.בדרגת הגנה גוגן מים הקצה מאך אביזר  פרדל נמל חשו בהכרח במעגבית תקע מוגן שאינו אחר= א IP44עם דרגות הגנה ת תקע יב (ו)

מחשבים, ין ב – רתשותק קודתוניה, נקודת טלפנ וכוללותלחוד קומפלט( או נקודות ביחד ) 3= )מחשב( קשורתת/טלפון חוץטלויזיה/נקודת  (ז)

אינטרנט. /פוניםשת הטלר הדירה לריבוא חלל.  שידורי כבלים, ואפשרות לחיבור לקליטת טת שידורי חובה כאמורר לקליוחיב –נקודת טלוויזיה 

 .סויכולל כי 1 מודול 55פסא וקו נה בקירמריכוז התקשורת ועד נקודת ההכ כההתקשורת תכלול צינור וחוט משי נקודת

 .(נייןשומר לפי הע עמדתלדלת כניסה למבנה או לקצה לתקשורת פנים ) אביזרי נקודה/ות מלאות כוללנטרקום(= )אי ניםפ וןטלפודת נק (ח)

  מ"מ.  2.5נפרד עם כבלים ק , מחובר ישירות ללוח למפסנפרד על גבי מעגל חשמלי וחתקע כ בית = ת כחקודנ (ט)

ה קשורת ועד נקודת ההכניכוז תרהכנה לנק' תקשורת )מחשב( מ ד.בלב יכהמשט וחול"( )"שרוו נה לצנרתוואחרת הכצוין באם לא ה"= "הכנ (י)

מניעת ספק ל חום" ולא "תנור להט" )ספירלי(."מפזר  חריות הדייר(,קן )באיותהרחצה  חדרלת דמעל חימום נמצאת באם ההכנה לתנור בקיר. 

 ים.ן מגמו קעש ללתם כוור חימוהכנה לתנה החברה. ם ע"ים לא מסופקייודגש כי אמצעי חימו
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ותה/ם ם את אליקים/מכבידמ אך ,ניהםים בריחוק בייזרים נפרדים שונים הנמצאדלקה/ כיבוי, משני אבנות להתנקודה/ות מאור הני =חליףמ (יא)

 מאור. נקודה/ות

 הנדס החשמל.בעקבות הנחיות החוק ודרישות מ ק'יתכנו שינויים במיקום וסוג הנ (יב)

תחובר ישירות קודה המתוכנן לכיריים. הנ למקום תת תלת פאזית בארון המטבח, מתחקודנקן ותת זי=ת פאיבור תלהכוללת חם ת מגוריבדיר (יג)

 החשמל הדירתי. וחחיווט לרבות בית שקע והמפסק בלהנקודה תכלול את כל ה. 2.5/5ווט בכבל ותחמל שח החתלת פאזי בלולמפסק 

 

 במסמך אחר זה  או אם צויין כך בטבלה, במפרט מכרק ברעל פוב קנויות ות לעילסות בהעריחיש התי גביהםד ומתקנים ל)מובהר כי ציו

 סכם הרכישה(.שצורף לה 

 

 לתאורת לילה  בתמנגנון שובחדר מדרגות לקת אור לחצן להד .יש: ת מאורונקוד בכל קומה: ית:ומתקואה ר מדרגות/ מבחד  3.7.1 

  יש. :מתיתקו ואהבצן מתוך הדירה להדלקת אור במחל .שי :ורא לקתי הדלחצנ ש.י מאור: פיגו. ועהקב                             

 )בקשה להיתר(. והבניהות התכנון תקנפי  ה עלינורות( בדירהכנת שרוולים )צ: פון חוץטל 3.7.2 

 או אחר לפי החלטת החברה. ,םזמז צליל: .לחצן פעמון: סוג: 3.7.3 

 ."יהת ישותלפי דר ,סטנדרט :ג: סושקעדלקה/אביזרי ה 3.7.4 

 לפי  יקום:מש : יההדירבתוך  רגיל(,)כולל שקע דירתי תקשורת  ולוח מודולים( 6-וי לקום פנמ)כולל השארת דירתי  לוח חשמל 3.7.5  

 אין.שעון שבת: : יש. קי פחתמפס החשמל.  ון מהנדסתכנ  

                             ן.קוצב זמכולל : יש.  שמליחנקודת חשמל לדוד מים, שמש/ 3.7.6 

 . אמפר 3 × 25: : תלת פאזיגודל חיבור דירתי 3.7.7 

 

 כניסה הראשית בקומתה , כולל לחצן לפתיחת דלתבורשמע די קום)אינטר .5 הטבלפורט בכמ :מיקוםיש, : רכת אינטרקוםמע 3.7.8 

 ורים(.בחדר שינה ה רלשמע ודיבוופומית  ,הכניסה  

 .ןיא: ת(רדנפר )וסג ת במעגלזיה נוספוירכת טלומע 3.7.9 

  תוצייזיה רב ערלקליטת טלווים לחיבור לכבל הכנה :יהזטלוויהכנה לקליטת שידורי  3.7.10 

 .  (אשר תספק שרות זה ערוצית -לחברת הטלוויזיה הרברות ישעל  אשר ישולם ע"י הקונה יחיבור בפו ר וללאיא ממלל)   

 :ריםים אחמיתקנ     3.7.11 

רשת החשמל ם לחיבור תלת פאזי ולת תתאישל צריכת החשמל הדירתית. המערכה רולבקר טולנירכת מעותקן ל דירה תבכ -

 תנים.משה מלשי החריפזנת תעהר אלית ותאפשהישר

 :כת תכלולהמער

 רכיב המודד זרם חשמלי, על רתית אשר מתבססת החשמל הדי חויחידת מדידה בל 

 .ילחוטא ורשידרת לדת תקשויחיאזי( פ לוח תלתעבור חיישני זרם )שלושה 

 ה ברורה.מציג אותם בצורתונים בצורה מקומית ואת הנ צג דיגיטלי אלחוטי המקבל ומעבד

הצג יציג לפחות את מהרצפה מ',  1.5ה נגיש ובגוב םבמקו במבואת הכניסה /כניסהמוך לדלת הבסה ירדים הבפניותקן צג ה

 . פיתהכס ת עלותםואוט"ש( בק)צטברת והמ תהשוטפ נרגיהנתוני צריכת הא

 .3.5בלת פתחים סעיף סים בטראה גם תרי .ים/חשמלי לתריס/יםר וחיב -

 

 ירה:בד חימום,/  תקני קירורמ.         4 

 :ולתכל אשר ,פאזי תלת סטנדרטית אחת מרכזית מיני למערכת בלבד הכנה ,ישן. אי מרכזי דירתי מיני יזוג אווירמ 4.1 

  ללכ וקצר יליע אוויר פיזור המאפשר אחר ו במיקוםא דרוןהמס או האמבטיה חדר תקרת תחתיתל דבצמו דיילמא כנןמתו קוםמי      .1                   

 ;הדירה חלקי

                       המתוכנן םהמיקו ןבי פההרצ במילוי ונעה מוכנסת בקיר חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "צמה" לרבות שותרדהנ התשתיות ביצוע      .2                   

  מוצא .הכביסה ניקוז מסתורל או רצפה וםחסלמ איידהמ ניקוז 3* 2.5נפרד  למעג כוח שקע ,ההמתוכנן למעב המיקום ועד ידלמאי                            

 .בפועל כתערהמ תקנתלה עד ,גבס בלוח כיסוי באמצעות הסתרה יכלול "צמה"ה                            

 .ר המסדרוןקי על התרמוסטט למיקום עד המאייד וםממיק רקי לפיקוד ריק שרוול התקנת                         3.

 .אוויר מיזוג יועץ דיי על מערכתה לתכנון בהתאם יהיה ההכנות מיקום       .4                  

 .המעבים / המעבה םמיקול ומוסתר צנעמו מיקום      . 5          
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 :ההכנה תכלול במקרה זהממ"ד. ב, תבוצע הכנה למזגן עילי עורףד הפיקו רישובא    .   6  

 החשמל. שירה מלוח ה יזנה תנפרדמל ודת חשנק -                    

 סה.סגר במכייהצינור  קצה פעיל בדירה. יקו מים, מנקודה בקיר מחוץ לממ"ד ועד אל מחסום רצפהצנרת נ -                    

 ע"פ התכנון. ומוסתר מיקום המעבה יהיה במקום מוצנע -                    

 יזוג האויר.מ יועץנון לתכם תאה"ל בהנ ההכנותכל  -                            

 יהלכל חלק גמיזו מאפשר אינו ההדיר תכנון רהאווי מיזוג יועץ קביעת פי שעל ( לעיל. ככל6) 4.1: אין. מעבר לאמור בסעיף מזגן מפוצל 4.2

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

 .מים ניקוז וצנרת זג צנרת חשמל, צנרת לרבות הנדרשות

  .ןאירכזית בבניין: מיזוג אויר דירתי הניזון ממערכת מ 4.3

   .אין: זהפועל בגום ר חימתנו  4.4

 (.חצה)בחדרי ר .מוגן שקע הכוללת חימום לתנור הנקוד וצעתב .: איןחימום הפועל בחשמל תנור  4.5

 .אין :םריודיאטר  4.6

 : אין.קטורים חשמלייםקונב  4.7

 .: איןרצפתי מום תתיח  4.8

 : אין.מיתקנים אחרים  4.9

 

 ן:בדירה, במחס כיבוי אש ובטיחותסידורי  .5

 .: יש(אם נרכש)ב במחסן .שות הכבאותרש ע"י רדייככל ש: הבדיר פרינקלרים(:ית )סטומטאו י אשבוימערכת כ 5.1  

 .תרשות הכבאודרש ע"י ייכל שכ: שןגלאי ע 5.2  

 יש. )ממ"ד(: וגןמהרחב בממערכת סינון  5.3 

 

 ות פיתוח ושונות:ודעב .6

 חניה 6.1 

                      ום המגרש;: בתחכולםה. הבניר תלפי הי: ניםהבניילכל  חניה ותסך הכל מקומ 6.1.1   

 .עקרק מתיש, בקו)לפרט(:  אחר ניות במקוםח . פיתוחבאו /ו רתףהמומת קבחניות כל ה                                

 ת המכר.תוכניכמצוין ב: וםמיק י היתר הבניהלפ: חניות מספר: יש, טית/משותפת(פרחניה לנכים ) 6.1.2   

 רשמי   הג נכצגת ת)עם ה הרוכש דירה נכתימכר לובנספח החניה להיתר, ה/פיתוח ביבים כמסומן בתכנית המגרש/סה לנכחניי             

 .לדייר שאינו נכה וגם הבנייניםנכה, בין כלל דירי  ש ד התחבורה(, ובהעדר רוכרשעם ממט                               

 : יש.ערכת תאורהמ דריכל.הא לפי הנחיות, בנים משתלבותא /לקמוח טוןב ה:ורקחניה לא מ תר רצפגמ 6.1.3  

 יש.: שיה לחניה מהכבגיש 6.1.4  

 כנית המכר.תבמון סי: לפי מיקום ת לפחות.אח: לדירה ספר חניותמ 6.1.5  

  אין. :לחניהבכניסה  וםמחס 6.1.6  

    

 יתוח המגרשפ 6.2 

  תמבוא ברוחב תלפחו[ מרוצף יהיה  הכניס שביל  .יןיבנכל ל הכניסהאת עד למבו שבילים/חיצוני בהרח נןתתוכ רשהמג וםחבת                               

 .גינון בעל ארומו, ]בניןל הכניסה   

 .עיתט/ אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן טבלי: בטון/ גרנו: חומר גמרםישביל 6.2.1  

 .ירכל הניתן בעל גוון בהף יהיה כיצוהר ם משתלבות/ אבן טבעית.אבני פלט/אס ליט/נור: בטון/ גמרומר ג: חמדרגות /םשבילי 6.2.2

 וני במים בהתאם סכגינון ח אדריכל הפיתוח( תוכנית )על פי .יש :צמחיה(. ית  מצורפתימון בתכנספי  )על.שי: תפתוחצר מש 6.2.3   

  לאות.ד החקהנחיות משרל                                

 ם אבהת במים חסכוני פיתוח( גינוןאדריכל יש. )על פי תכנית  ה:צמחי .( רפת)על פי סימון בתכנית מצו יש.: ותפתמש חצר 6.2.4  

 לאות.ת משרד החקלהנחיו

 . (קיהכת השן וללא מערונלא מג לשטח ונהכוה, לפי תוכנית המכר )חצר :ר מחדרחציציאה ל; יש: ות הגןה/רידדה למוחצר, צ 6.2.5  

 "י הרוכש בעתיעשה ע מים משולי הבניין ( תת )להרחקטיויקוז פני הקרקע בחצרות פרועי נשיפ דור: סירהעה   

 . הפרטית גינהדור הסי    
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 ,ת וכו'(חושו צנרת,רזב/ים, מ), חלחול ביוב ומיםשמה/ות, גז, גייתכן : ות גןה/ודה לדירמצצר הבחרוט מערכות משותפות, פי 6.2.6  

 (.המכרית ושלא בהכרח יוצג בתוכנ ןיהעני לפי הכל) וייבכ קשורת,תל, חשמ   

 "ר.מ 7-חות מפלא  בשטח : יש,ןגות ה/דה לדירצר הצמומשטח מרוצף בח 6.2.7  

 הרשויות.  שתלפי היתר הבניה ודריר: מוח: שגרות של המ/גדר בחזית 6.2.8  

 .חברהיעת הולפי קב רתושוכנית הפיתוח המאלפי תבגובה ממוצע    

 ין.א(: בחלקה קומה פתוחהשת )מפול ודיםעמ קומת 6.2.9  

 

 מערכות משותפות .7

 כת גז:מער 7.1 

 ר בתוכנית ואהמת ובמיקום ,עם חברת הגז םאובת, קרקעי -גז תת י/צובר באמצעות זיסידור מרכ גז: פקתנה לאסהכ   7.1.1  

 אה הנ תוזיק נהבמידת הצורך תינת מית.קוהמ ותהרש שותעפ"י דרי אוו/ רהבע"י הח יקבעשאו במיקום אחר  המגרש או הבניין   

  .להנחת צנרת הגז ותחזוקתה    

 .בבעלות חברת הגזהינם ז ת אספקת הגוצנר ,מוראגז כי הצובר/ כי מובהר בזאת   

 ;: ישירהלדמרכזי  ממקורצנרת גז  7.1.2  

 (..63)סעיף  4 טבלה הרא: קוםמי. ש: יז בתוך הדירהצנרת אספקת ג 7.1.3  

 

 :לכיבוי אשרים דוסי 7.2 

 ת.ובטיחץ הות יוענחיהכיבוי וה רשות תלפי דרישו :בחדרי מדרגות עלת לחץלהפמערכת  7.2.1  

 חיות יועץ הבטיחות.הנרשות הכיבוי ולפי דרישות  :יםורבמבואות/פרוזדניקת עשן מערכת לי 7.2.2  

 י והנחיות יועץ הבטיחות.כיבוה שותר שותידר לפי :קלרים(ספרינ)מתזים  –ית טרכת כיבוי אוטוממע 7.2.3  

 חות.יועץ הבטי י והנחיותוהכיבות שות רשדרי: לפי ולתןוי ותכות כיבוי לרבות ארגזי כיבעמד 7.2.4  

 יועץ הבטיחות.ת רשות הכיבוי והנחיו דרישות פיל :גלאי עשן 7.2.5  

 

 ותפיםמש יבוי בשטחיםטים( וארונות כידרנ)הוי יבי כזבר ,אש כיבויו גילוי מערכות רבותלסידורי הכבאות, כל הערה:      

 .תכבאות הות רשורישכמות לפי דיקום ומ פרטיים, או             

 

 חות.טיות הכיבוי והנחיות יועץ הבשר ותלפי דריש: בקומת מרתףץ וורור מאולא 7.3 

 אין.: רות(י)להזנת הד רכזיתמערכת מיזוג אוויר מ 7.4 

 .אין ש הדיירים:שימול ים/דרבח ראויערכת מיזוג מ 7.5 

            הכניסה דלת ידל הקרקע מתבקו מוקמוי וארהד תיבות ום:מיק שגוי. לדואר  1לוועד הבית,  1ל דירה, לכ :וארת דתיבו 7.6 

 .816 י "תו היבניו תכנון נותתק פיל מיניוםאלו תחזי בעלות ויהיו הבנייניםבמקבץ אחד לכל או  , יןבניכל ל                    

 : מיתקנים אחרים 7.7 

 ש כלל חדר/ים לשימו תפים(,ום משקילבח)רה תאו ערכותם, ממאגר מי, ת מיםומשאבוסניקה  כותמער  

 ועצים.ים וההמתכנני וכניתתפי ל מיקום וכמות: .וכו' סמוכים לטובת הבניין יניםניבבאו  ם סמוכים,יניולטובת בנין בבניי דייריםה  

 

 יתתשת ערכותנה לממבבור החי .8

 ת.הנחיות הרשות המקומי לפי :רצחל פרדנ ונה מיםמש; : ילבית ראשיונה מים מ: יש; כזיחיבור לקו מים מר 8.1  

 יש. זי:רכיבור לביוב מח 8.2  

 ; יש. חשמלבהתאם להוראות חברת ה ,ת החשמלרשחיבור הבניין ל 8.3  

 .דירה לחב' הטלפוניםחיבור הלל כוהבניה )בקשה להיתר(: לא ון ותכנה תקנותל בהתאם :יםפונשת הטלרין לבור הבניהכנה לחי 8.4  

  (.3.7.10 גם סעיף אההכנה בלבד )ר .אין (:נטאינטר/ה)טלוויזיורת שת תקרשלבניין חיבור ה 8.5  

 פועל עם בשביצוודות עבישה. הרכ חירבמ ליםוכל, רכי גישהניקוז, ד ומכים,, קירות תה: כביש, מדרכפיתוח כללי הגובל במגרש 8.6  

 באחריות החברה. ית אינםקומיעשה ע"י הרשות המ  

  בניה(. ר לפי היתר)מכלים טמונים או אח .יש :הפירת אשקן/ים לאצמת 8.7  

 .הרשות המקומית יע": וי אשפהינפ  
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 רכוש משותף .9

 :המשותף שתיאור הרכו 9.1 

 כר.ת המתוכנים בותפיו כמשסומנאם ב: פיםתמשו מות חניהמקו    9.1.1   

 .יש: (יתחלק חהפתו ועמודים, ת כניסה)קומ יתחלק קומה מפולשת 9.1.2   

 החלטת בחברה.לפי : ירותנים שאינם צמודים לדסמח 9.1.3   

 .: יש)לובי( בקומת כניסה האבומ 9.1.4   

 יש. : קומתית מבואה )לובי( 9.1.5   

 יין.ל בנבכ 1פר(: ס)מ תרי מדרגוחד 9.1.6   

 בכל בניין. 1: יותמעלמספר : יש; מעליות: יש; יתמעל פיר 9.1.7   

 יש.גג: על ידי מיתקנים על ה תפוסה קהחל ותפח: לתףגג משו 9.1.8   

 ממ"דים. -מרחבים מוגנים דירתיים שי אין. :קלטמ ממ"ק/ 9.1.9   

 אין.: דים משותףוחדר ד 9.1.10   

 ת, חדר משאבובות סחרור, ות, משאארימערכות סול :( כגוןשותפותמ או/ויות פרטות )טכני רכותמע : ישגגהעל  מיתקנים 9.1.11  

 . על פי כל דיןות מוסמכת אחר שתדרוש רש מיתקן וכל יםממאגר           

 .ש; ישטח ללא גינון : יש.ושטח פתוח בתחומי המגרש רצח 9.1.12   

 שותף כרכוש מים מסומנהים אחרים במפרט זה, בפרקפורט כמ :ותףוש משם רכהינהבית ש ם שלים נוספיקנים וחלקמית 9.1.13   

 כר.בתוכניות המ   

 

 :כוש המשותףשאין להוציאם מהר (םימיקים אב) ים/חלק 9.2 

 לוט(.ימ) ,י מדרגות/רחד 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 שותפת.מגישה לחניה  9.2.3   

 ת כניסה.לובי בקומ 9.2.4  

 י.קומתבי לו 9.2.5  

 על הגג. (משותפיםה) מדרגות אל המיתקנים השוניםחדר ישה מג 9.2.6  

 ת.ומכונר דת אל חר מדרגושה מחדגי 9.2.7  

 .)משותפים( ים/יכנלחדר/ים טי ו מלובי קומתר מדרגות אגישה מחד 9.2.8  

 .ל הגגע משותפים תקניםיהתפוס על ידי מ –חלק הגג  9.2.9  

 .תעליומ 9.2.10  

 חבים מוגנים בדירות(.ש מרי -ין)א .קלט"ק /מממ 9.2.11  

 שותף.כרכוש מהחברה ככל שיוגדרו ע"י : חרחלק א 9.2.12  

 

 ת משותףיב 9.3 

 שותף או בבית מחוק המכר דירות(, המוכר דירה בבית  –)להלן  1974 – דת(, התשל"רוחוק המכר )דיל 6לסעיף  בהתאם )א(  

 של התקנון המצוי  הוראה שנהו להחיל על הבית מבטל או מבדעתאו ש ביתעל השחל  קנוןוהתמשותף  כביתלהירשם  המיועד    

 אותו עניין; ואלה העניינים: ם עליטפרהמכר  וזהלחפרט או לצרף ב לכלול במם המנויים להלן, חיייניינהע יין מןחסת לענהמתיי    

 ף;לק מהרכוש המשותחהוצאת  (1)    

 רה;לדימוד תף הצהמשווש לק ברכחשל השיעורו  (2)   

 אליו;בקשר  ף ובשירותים המחויביםת המשותהבישיעור ההשתתפות בהוצאות  (3)   

 תף;הבית המשו ת החלטות בדבר ניהוללי קבדרס (4)   

 דירות; ר)א( לחוק המכ3ע שר השיכון בצו בדרך האמור בסעיף בקש עניין אחרל כ (5)   

 כמי שהתחייב  ה המכר,חוז)א( יראוהו, על אף האמור בקטן עיף  בס וייםם המנייניהענניין מעעל  סר פרטיםוכר שלא ממ )ב(  

 . ית  המשותףו עניין יחולו על הבתי אוגבלהמצוי התקנון וראות שה    
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 ש המשותף הצמוד לדירה:וכברשל החלק  רושיעו 9.4

 של כל ( לשטח 5יף א' סע פרקזה מכר  מפרטט בכמפור בהישוה ואופן ח)כהגדרת שבין שטח הדירה סיהיה קרוב ככל האפשר ליח 

  ל רשות כ יידרש על ידיכפי ש ותף,שור ברישום הבית המשקחר הא טבכל פרס זה או ן ביח, זאת בכפוף לכל תיקוןבבניי יוריחידות הד  

רה לדיים הצמודחים השטחשבון ב קחותף לא יילכוש המשוכל דירה בבית בר בחישוב חלקה שלהמוכר רשאי לקבוע בתקנון, כי כת. מסמו

 .(6תם במפרט זה פרק א' סעיף גדר)כה

 

 הבית:יהול רי קבלת החלטות בדבר נסד 9.5

 .1969 -כ"טע בחוק המקרקעין התשוהקב פי היה עלי 

 

 :ת הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליוואוצשתתפות בהההשיעור  9.6

 ה.דיר לכלהצמוד ף שותברכוש המ של החלק יה על פי שיעורוהי 

ועות של אחזקת בת הקאוציב ההויחסי ברכלקן הבתשלום חיחויבו בפועל שימוש הן תהיה בידי המוכר ולא יעשה בהן חזקה בשה רותדי

שלומן כר יהיה פטור מתואות בגין צריכה בפועל ביחס לרכוש המשותף, אשר המצוההלום רכיב תשבד, להבדיל מהמשותף בל הרכוש

 .עה שלהן כאמור בתקנון המצויהצבויות המזכוע י לגרמבל זאתרות, ומוהא חס לדירותבי

 

 משותף(:הכוש לר יוחזרואו ש/)ו משותףלקים המוצאים מהרכוש ההח 9.7

 מצ"ב הכניות ותף השטחים הבאים אשר מסומנים בתהרכוש המשמ אויוצ, הסכםב ור בעניין זהלגרוע מהאממבלי       

  ר.המכ סכםאו בה/ו מכרם במפרט הו מצויניו/א      

 ה.רשל החבקביעתה  ף לפימדו לדירות בבית המשותף ויוצשותחום המגרש מוצאים מהרכוש המשבתהחניה ות קוממ .א

)למעט חדר עגלות משותף, באם  החברה קביעתה של ילפת המשותף בידו לדירות שבשותף ויוצמנים יוצאו מהרכוש המסהמח .ב

 המשותף. ביתישום הד רמועו עד נמכרלא ואשר  תףמשומהרכוש ה ם שהוצאוכל השטחיוכן . (םקיי

 (.ללעי 9.2.9סעיף מור בוגגות )למעט החלק כאת , גינויסה, מסתורי כבמרפסות .ג

 ש המשותף. מוצא מהרכו  )באם קיים( השנאים חדר .ד

      על  ול או שתחו/לה נוספת הח ין עירינולפי כל תכניות באשר אושרו ו/או יאושרו לבנייה במגרש לפי התב"ע,  יהבנזכויות הל כ .ה

 . בעתידן עיר שיאשרו ייות בניפי תכנעל יות בניה עתידיות שייווצרו זכו, וכן רקעהק

שבבעלות המוכרת  החניות והמחסנים לתא דוצמירות, יולדאו המחסנים /ל החניות והמשותף לא יוצמדו כ תהבי וםשבעת ריככל ש .ו

 .כמפורט לעיל

  ____________   ____________   ____________ 

 רחתימת המוכ     תאריך          הקונהמת חתי         

 

 תף.והמש יתביגות הונה ולנצרו לקמסמכים נוספים שיועב 'נספח א
 רות.ואזהלליות הערות כ נספח ב'
 .יכוייםזת אוטבל       נספח ג'
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 דירותולנציגות בעלי ה מסמכים נוספים שיועברו לקונה – 'נספח א

 

 ט:מפרד של הנפרתי לק בלו כחורפאלו יצת ניותוכ 10.1  

 דירה.ה)חיצוניות( של יות לת כלדוחדר ומית של כל מידו הכוללת 1:50 -לא קטן ממידה  קנהתכנית הדירה ב 10.1.1   

 ה.המשותף בקומכוש רהכוללת סימון ה 1:100 -ן מהדירה בקנה מידה לא קט תצאומה בה נמהקתכנית  10.1.2   

 בקומה.תף הכוללת סימון הרכוש המשו 1:100 -טן מא קה לה מידבקנ סיתה טיפוומת קתכני 10.1.3   

 ותף שמה מון הרכושסיהכוללת  1:100 -א קטן מרתף בקנה מידה לות ממ; קוותת מפולשסה/ קומות כניתכניות קומ 10.1.4   

 .1:200מידה  קטן לקנהבצילום מו לצרף ןושטחים דירתיים מוצמדים; תכניות אלו נית   

 .1:100 -לא קטן מדה קנה מיג בת גת קומתכני 10.1.5   

משותפת  חצרסימון  הכוללת 1:250ה מידה נה בקניהיתר ב בלתית לקהמקומגרש כפי שהוגשה לרשות נית המתכ 10.1.6   

 צמודות. ותוגינ

 

 פי על בותין לרכל דם לבהתאר סולמ ימור, שישחומרי הגת ולורכלכל המע שושימו בעת מסירת הדירה יינתנו הוראות תחזוקה 10.2  

 ק המכר דירות בעניין:חו   

 ימורם.ירה על גבי הדשוטפות לתחזוקת כל רכיעולות פ ()א   

 מערכות מיזוג אוויר, מערכות בטיחות, רה לרבות ידב המותקנות ותהשיר מערכות ה מונעת שלתחזוקה כוללת ותחזוק )ב(   

 .יוצא באלהכניות וכמערכות אלקטרומ   

 ותקופתיות, אם נדרשות.ות ת שוטפורוביקפיון ת ואירותד )ג(   

 שר.ק טלפון ליצירתספק ומספר ה, לרבות שמות יצרן/רבדי יםתקנהמו ומערכות ציוד כני ותעודות אחריות שלמפרט ט ד()   

 

  של מורי הגיחומרת והמערכול שה אות תחזוקנית והורתכ (1) ה בבנייןנמוכר ימסור לרוכש דירה אשר לו נמסרת הדירה הראשוה 310.  

 יין:ענבת המכר דירופי חוק  ת עלן לרבודי ן שיש חובה למסור בהתאם לכלנייהב  

 ל גימורם.י הבניין עפות לתחזוקת כל רכיבטת שולופעו )א(   

 ג ת מיזוכומערמעליות,  בטיחות, מערכותין לרבות יהשירות המותקנות בבנלת ותחזוקה מונעת של מערכות לוכ תחזוקה ב()   

 באלה.וצא מכניות וכירו ת אלקטרכומע וויר,א   

 .נדרשות אם תיות,ותקופאפיון ביקורות שוטפות ירות ותד )ג(   

 , לרבות שמות יצרן/ ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.הנמבמותקנים בה ציוד ומערכותאחריות של מפרט טכני ותעודות  ()ד  

 מיליה.יפקסומספר  פוןספר טלת מרבותוח לוהפיות המערכ ן,ניינים של הבות המתכנרשימת צו )ה(   

 בטיחות ת, מערכות חשמל ותקשורניטרית, סציה טלשל אינסות בלבד משותפ( למערכות הAS MADEת )ות עדוכנית )ו(   

 ר אמוש הדירה הה על רוכהנחיה בכתב ולפי המוכר יצרף למסמכים האמורים ניות במבנה ובפיתוח.כמרורכות אלקטמעו   

 נה( מיד עם מינויה.ה שתמושונהקבועה של בעלי הדירות )הראאו זמנית ת היגום לנצאות סורלמ   

 

 

 

 

 לעיל, יראו החברה  10.3ר כמפורט בסעיף ומגיוחומרי ה ותוקה של המערכהוראות תחזבל לידיו התוכניות וקל וןאשהררוכש סרב ה (1)  

 פעל )באם תול ת נציגות הבית ו/או חב' ניהרבוחרים לם אש/ילרוכ זמן בכלמוסרם ל איתרה תהא רשכן. החב דה בחובתה לעשותמכע      

 בבניין(.      
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 ת ואזהרותוכללית הערו – נספח ב' 

 ולדירה ליות למבנההערות כל 

 

 .לדירהלמבנה ו ותוספות הנכונים בוצעו שינויים, התאמות )כלשונו בצו מכר דירות(, יססיהב המפרט פסבטו .1

  .אלית התכנון והבניה והתקן הישרקנוישות תדר לפייהיו כות מלארים והוצהמ כל .2

 אנטנות מיתקני: 799 י"ת, שראליי תקן לפי, ובההח שידורי לקליטת לאנטנות יתקןמתקן יו בבניין 2010.-ע"תש( 3' מס' )תק לאנטנות קןמית .3

 (.א"אק) אליתנדיווידואי לקליטה נטנותא ומיתקני( מ"אק) משותפת לקליטה

 שבכל יחהמבט אחר הסדר קיים אם החובה שידורי קליטתל תלאנטנו מיתקן התקנת ה מחובתחברר את הפטול תרשאי ומיתהמקוועדה ה

 .תשלום אבל חובה רישידו לקלוט ניתן היהי ירהד

 
 םטומיהא התקרה חיששטרת מרתף, ם מעל תקשל הבניין ממוקמיחניה ר לו וידוע לו ששטחי גינון ו/או שטחי מסעה/בהוסשה מצהיר ונהק .4

ום לשינוי כדי לגר לה, שיש בהןאגון כ פעולות כות ו/אות מערו בנייה ו/או התקנו/א הריסה או/להיפגע עקב פעולות שתילה ו או/ינזק והל ליםעלו

  שינוי ניקוז ו/או פגיעה באיטום המרתף או כדומה. ןמרכיביה, כגול במצב התקרה ע

או חלקה  כולההחצר  כר.מהנדס האינסטלציה מטעם המו ע"יייקבע שם יקובמוז וניקוב חות בישונה פרטית תהישבחצר ה הקונה מודע לכך .5

שלא לפגוע באיטום המרתף וכן  הקונה להקפידל ו/או אחר. ע או פרלייט/ס"מ טוף ו 30ינימלי מוי הילעומק המף חניה. ל מרתנמצאת מע

לא רק, אי שתילת צמחיה  אך לרבות ,ורכאמרטית ר הפבחצוברות ע אשר)אם יש(  המשותפותתיקונים במערכות מתחייב הקונה לאפשר 

 .רקיםח ת קינוןלמניע תיתקופ ניים וביצוע ריסוסחודרורשים ת שבעל

מים, תכן מעבר מערכות יי(, אינם בהכרח מסומנים בתוכניות המכר. כמו כן 'ות בטחון וכוירות נושאים, קמודים, קירמערכת שלד הבנין )ע .6

י קונה, כהודע ל .וקדמתמ בדיקה'(, מחייב וכו פתיחה,ה, לכן כל שינוי )הריסמחיצות. ת ו, קירותפורצ קרות,' בתוכות, גז ורתקשחשמל,  ב,ביו

כות הבניין בשונה מהמסומן בתכניות, של כלל האלמנטים של מער ונה, כמסומן אשונים ובמיקום בגבהים שו אנכית ו/או אופקית, רתועב

רת הז, שוחות ביוב, מנניקוצנרת  וב,רת מים, צנרת חשמל, צנרת בינצ כגון: דעות ותעלו נרת,, צשותפותמ ינןמערכות שאפות ושל המשות

טית, בשטחים משותפים ובשטחים ציבוריים, ררות, בחניה פחצ, המחסנים, וומה, בדירה, טלפון, תקשורת וכדלחשמ וירור, קו.א. ואוומ

רת ה אחו סגירו/אכות כאמור יכוסו בתקרה קלה מערניים. כהטים היועצלטת הח ת, לפייותכנלמצויין בלמסומן/ בתקרות הכל מעבר בקירות ו

 ת.ועוברן ל בהן הגובה החלו/או וישנו את צורת 

)ברזל( מינרלים וכן התחמצנות  ,""עיניים בדלי מרקם, גוון, גידים,טבעיות כגון: ה תיתכנו תופעו ם,ובכפוף לתקניוף וחיפוי באבן טבעית, בריצ .7

 ישות התקינה ולכללי המקצוע.לדרבכפוף  כלה החלוד מוידים ת בכתמואתבטהמ

יטום פינות ק לים לא יבוצעפוירות ו/או שיבחיפוי ק. רש בתקנים הישראלייםדמהנ ותת לא פח( במידו)פוגותצוף יעשו מרווחים בריחיפוי וב .8

 .)גרונגים(

 ורות.ו סגחות אתופ זותבארי לים,רעיים או פחרי ים ריחותרים הפולטסנים דירתיים חומחל איסור חמור לאחסן במח .9

 לקונה.הדירה  נמסרה או מי מטעמו בטרם ונהע"י הק ירהעבודות בד יבוצעולא  .10

כאמור  לכלים אלו המינימליים ת הנדרשות ובמרווחי הגישהודלה לפגוע במילועבלת החזקה, לאחר קונה לים סניטריים ע"י הקכלפת הח .11

 אלו.ות גה ממידחריי, החברה לא תהיה אחראית לגש כק יודספ תניע. למ3 חלק 1205ת"י בה( וני תברואת למתקראובהל"ת )הו

משרתים כלל הבניין. ה נרת ואוורור,צ קורות ומעברימונמכות,  יכול שיהיו תקרות יםרהדייי רכשו ע"שי ים(,שקיימ )ככל במחסנים .12

 .ם בלבדרד למחסניונפ הרכוש המשותףהזנת החשמל למחסנים תעשה  מ

ך לא א הפרעה ליצורנים החלל ועלולים מקטיביסה, ת כוויר באם יותקנו באזור תלייהא מיזוג 'יחם והחמי המיםוד של ד םמומיק  .13

 קבוע במפרט.המן  ותפח

( Aהם לא תעלה על )קונה, יעשה שימוש רק ביחידות עיבוי שרמת הרעש שלההאוויר ע"י  וגו מערכות מיזפקו ויותקנבאם יסו .14

dB60 , המתקן/ים.   לפי גלי תחת ר דות, וכן בולמי רעיחידה ממוקמתהי בו קוםמב חם אויר ליטתח פ' ממפומ 1.5במרחק של

 .קוסטיקהיועץ הא נחיותה

ת מנת על השנים הראשונות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה וזא לפחות בשלוש וףגן, באופן תכהמו המרחב להדגיש כי יש לאוורר חשוב .15

 .י המרחב המוגןהם עשושמ האדמה והנמצא בקירות הבטון בטןמופק מ, הצץ(ים )חגרגטבא אלהימצל עלואדון אשר ידי גז רלסלק שר

בקומה בעתות חרום לצורך מעבר  כלל הדיירים אתני אשר ישמש חילוץ חיצון, ימוקם חלון/ דלת יבבניה בכל קוממהדירות באחת יתכן ו .16

 את תח זה, וכי בעת חירום יאפשרבפ ג קבועסורבע א ייקכי ליב , מתחיוץחילון/ דלת הממוקם חלאותה רכש ה בדיר ומילוט. הקונה, אשר

 .חילוץבדירה אל חלון/ דלת ה המעבר
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, גינותים במבנה ואשר יעברו בשטחים פרטיים, כגון: ראת כלל הדיי ותאחרות המשרת או מערכות שוחות ביוב או צנרת ויתכני קונה, כהודע ל .17

 ויועצי הפרויקט.ני ת מתכנחלטי הו עפ"יקבעמן ומיקו רןמספפרטיות,  ומרפסות , מחסנים,ותחני

ל ל, השייכים לכרתכן פתחי ביקווז וכד'( ורות )מים, ביוב, ניקנות צברעותכן והחניה, ין או או המחסדירה, ה תלתקר ובסמוךות קיר ברצפה, .18

  כך.תמע מהמש כל ין, עלניהע טיפול לפיתחזוקה ושה לצורך גיאפשר ל מחויבהבניין, ומהווים חלקים משותפים. הקונה 

רש, בהתאם ש ועל חשבון שטח המגרבמג מו'( ימוקביוב וכדגז,  נות )חשמל, בזק, טל"כ,ות השוערכמחות( עירוניים ושוחות של מ)גוילרים פ .19

 הרשויות. שיאושרו ע"י וחלתכניות הפית

ית לתכנון ובניה קומעדה המהו נה,ל במבלפעוכר "י המוע חרהת הגז שנבישור חבראבתכנון וה על פיי גז לאספקת גז מרכזי יהיה /מיקום צובר .20

 .דהומשרד העבו

 וף זה.צלשקיעות ברי ום" עלולים לגראבן משתלבתה המרוצפים באריחי "ענסי כיפילו דרעברים ואים, מברכבים כבדים על שביל נסיעה .21

מקומות החניה ות וע מכמלגרלי כל מבוה, יותר הרשושואי כנון ו/אולצרכי התמם בהתאם קוט ומייתכנו שינויים במספר מקומות החניה בפרויק .22

 הכלולה בממכר.

 .ניה תת קרקעייםחתפי מרפ"מ(, למימני )גגז פחניסה לרכבים המונעים בורה הכאס .23

 ף/ים.תפים במרתשואו מ בשטחים פרטיים בגז פחמימני )גפ"מ(,מתקן המופעל  לו/או לאחסן כן ר חמור להתקיסף חל איסובנו .24

כנון, ילוצי התאם לאבהתום וחלוקה סופיים, יך רישתהלם וייתכנו סטיות ושינויים בפייינם סו, אדיםהצמו לקיםוהחיתוח, הפש, ולות המגרגב .25

 הרשויות. לדרישותוצוע ביה

ירה כבר המאפשר בחט המפר הרוכש התקדמה הבניה כך שסעיף ו/או סעיפים מסעיפי ימת החוזה עםחתבמידה וטרם  ען הסר ספקלמ .26

או זכות שה ו/תהיה כל טענה ו/או דריכש לא לרושרויות בהתאם לשיקול דעתו והאפך אחת מתוחר לן יבהקב רה.שר בחיאפתת הושלם, לא

 .בעקבות בחירת הקבלן ההחלפו בחירה א

 תגברנה [, 8.12.2016 - 10]מפרט מחייב מחיר למשתכן מהדורה  1ראות נספח ג'ואות המפרט להורסתירה בין ה במקרה של
 דין.כל כפוף לב פח,וראות הנסה
 

 מפרט לעילהבין ל וראות"(להלן:"ההכרז )ו/או המ הקוגנטיות דיןהראות הו תירה בין הוראות החוזה ו/אול סמקרה שב, כן כמו-
  וראות.תגברנה הה

 
  ____________________ 
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  זיכויים טבלאות –' גנספח 

 

 יםיריכוז טבלאות זיכו

 
 
 דותערות מיוחה

  08.12.2016  - 10מהדורה למשתכן יר ל משרד הבינוי והשיכון, מחיב שהמחי פרטבמם נדרשירק הך והינם א אלו זיכויים ריכוז .1

 וללים מע"מ. כ הלןל הנקוביםמחירים ה .2

 

 

 : אמקר

 חידה. י -יח'

 ר מרובע. מט -מ"ר

  מטר אורך.  -מ"א

 דה. בוע חומר לבן+ חומר שחור+ -קומפלט

 אחד בודד. פריט  -פריט

 

 

 בדוי בלזיכ גיןחיר במ - הרחצ בח,נות מט: ארונושא
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 רתיאו

 ומר/ח
 דהעבו

 יח'
מחיר זיכוי 

 חיח' בש"ל
 סה"כ כמות

3.3.1 
ון, ליארון תחתון/עכולל ) טבחלכלל ארונות המיכוי ז

(, מטבח, ברז מטבח, חיפוי מטבחכיור  ,המשטח עבוד
 ר שבמפרט המכר.התיאוי לפ

  --- 1,000 מ"א ומפלטק

3.3.3 
לל כיור אינטגרלי(, לפי . כויכלל חצהחדר רצה )בן רחארו

 ט המכר.ור שבמפרתיאה
 600 --- --- --- קומפלט

 
 

 זיכוי בלבדמחיר בגין  -שרברבות ואביזרים תבועוק נושא:
 

 
 
 
 
 
 

יף סע
במפרט 

 כרהמ
 יאורת

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
 ליח' בש"ח 

 סה"כ מותכ

   200 טפרי טומפלק .(ומקלחת בטיהכיור, אמ) למיםללת סו 3.6
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 רות:הע
 פריט+ התקנה. כויכל המחירים כוללים זי  .1
 יוביםחיים/כובגין זימחיר  -קשורתתושא: חשמל/ נ

 
סעיף 

במפרט 
 מכרה

 תיאור
 חומר/
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