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

 

 18.04.2021ון: עדכיך תאר
 
 
 

 שבעבאר  – שכונת הפארק שם האתר:

  
 חדרים 4 מס' חדרים:

  
 AC*,AE,AE*,M,M*,AC :דגםדירות מ

  
 1,2 :מס' קומה

  
 6,9,21,24,36,51,66,77,79,127,129 :)זמני( דירה מס'

  
 C/1,C1/2,D1/3,D/4,D1/5,H1/6,H/11 :'מס בניין/מדגם  ןייבנ

  
 151 :'מס מגרש
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 תוכן עניינים
 

 פרטי זיהויפרק א.   
 

 .(1.1-1.2גרש )כתובת המבנה ומיקום המ : 1סעיף               
 .(2.1-2.2נה רוכש )זכות שהקווהבעל הקרקע   :2סעיף               

 .היהדירה בבניין, מחסן וחנמיקום  : 3סעיף               
 ר הדירה.ואית  :4סעיף               

 חישוב שטחה.ואופן  שטח הדירה  :5סעיף               
 (.6.1-6.8ישובם )פן חואו ,הדירה  באופן בלעדי המשמשים את   אולדירה המוצמדים ספים פרוט שטחים נו  :6סעיף               

 (.ב-)א ת קבילותסטיו  :7סעיף               
 תכנן הבנייה.ריכל מפרטי אד  :8 ףיעס              

 פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד.  :9סעיף               
 

 יהודה ואביזרהדירה, צי ין, המבנה,יאור הבניתפרק ב'.   
 

 .(1.1-1.6ומות ויעודה של כל קומה )ן, הקהבניי אורית  :1סעיף                
 .(2.1-2.19) רמוהג ייןנבחומרי ה  :2סעיף                

 אור הדירה, חומרי הגמר ואביזרים.ית  :3סעיף                
 גובה הדירה.           :3.1סעיף 
 הצמודים לה. רים בדירה ושטחים גימו( רשימת חדרים ו2ה בל)ט  :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        
 (.3.6.1-3.6.8לציה נוספים )ואביזרי אינסט ,ברזים( מתקני תברואה )כלים, ,(4)טבלה   :3.6סעיף         
 .(3.7.1-3.7.11שמל ותקשורת )ני חמתק ,(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 
 (.6.1.1-6.1.6חניה )  :6.1סעיף   
 (.6.2.1-6.2.8)גרש פיתוח המ  :6.2סעיף   

 .פותמערכות משות  :7סעיף 
 (.7.1.1-.7.1.3מערכות גז )  :7.1סעיף   
 (.7.2.1-7.2.5)אש  יסידורים לכיבו  :7.2יף סע  
 חניה.  תפיץ במרולאוורור מא  :7.3 יףסע  
 מערכת מזוג אויר מרכזית.  :7.4סעיף   
 ם.חדר/ים לשימוש הדיירי: מערכת מיזוג אויר ב7.5סעיף   
 דואר. תיבות  :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   
 (9.2.1-9.2.12חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף )  :9.2סעיף   
 בית משותף )רישום ופרטים(.  :9.3סעיף   
 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.  :9.4סעיף   
 הבית.  להוני רבדב טותלחהסדרי קבלת  : 9.5סעיף   
 שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.  :9.6 סעיף  
 תף.ם מהרכוש המשוהחלקים המוצאי  :9.7סעיף   

 
 יםפחנס

 
 נה ולנציגות הבית המשותף.מסמכים נוספים שיועברו לקו נספח א'
 .זהרותואהערות כלליות  נספח ב'

 .ייםוזיכ תנספח ג'   טבלאו
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  חדרים 4,  __ מס' חדרים:/מדגםדירה  באר שבע -שכונת הפארק ר:שם האת

 __ דירה מס':  

 __ :מס' קומה  

 __ מס':ן מחס  

 __ ':מס חניה  

 __ :'מס בניין/מדגם  בניין  

 151 רש מס':גמ  
 
 

 "מפרט מכר"

 1974 – דלפי חוק המכר )דירות(, התשל"

 2015-ה"עשהת ןו, ותיק2008  –יקון התשס"ח )ת

 ים שונים(יזיכוובים ובעניין חי

 ולדירה(התאמות והבהרות הנכונים למבנה  כולל)                           

 

 

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

                                            ת.ז      לבין:    

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

 

       מתאריך:   

 

 

 יהויי זפרט    א.
 

   .ת המקומית בהמשך: יקבע ע"י הרשורחוב ומס' בית   באר שבע :ישוב .1   

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

 .605-0225284: םוקמלה בחהתכנית ה 1.2   

 

 : רשות מקרקעי ישראל.קרקעכויות בעל הז .2  

 : חכירה.הזכות שהקונה רוכש בדירה    

 ישראל.י מקרקע : רשותשם המחכיר 2.1    

  : תחילת תקופת החכירה   תקופת החכירה: 2.2    

 

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

 

 ם כחדר שינה(,ממ"ד, המשמש ג -שינה, מרחב מוגן דירתי )להלן  חדרשינה הורים,  אוכל, חדרנת ופיבח מט ,יורדר דח ה,סיכנ :הרבדי .4

 .(דיוראה מחדר יצי) שמשמרפסת מרפסת שירות, ים )מקלחת(, צה כללי )אמבטיה(, חדר רחצה הור, חדר רחפרוזדור
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   שטח הדירה .5 

 :לים אלהכלי פושב לחוהמ ,רמ"_ __ :הוא הריהד שטח    

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

  –לעניין זה      

  ותףשמ טחש ןינה לביב ,ת השמשהדירה לבין מרפסה לבין מה שמחוצה לה, לרבות בין קיר המפריד בין הדיר –" קיר חוץ"    (1)     

 דירה או תוכנית אחרת. ה לביןה או בינומבק     

 קיר החוץ;ו של במרכזור ר קו המצולע האמת יעבורה אחרכאשר קיר חוץ מפריד בין הדירה לבין די     

 י.ופיאת הח פני הקיר יכללובלא גימור; בקיר עם חיפוי אבן  פני הקיר –" ניים של קיר חוץהחיצופניו " (2)     

 סכום שטחי כל המפלסים בדירה.כל מפלס בדירה; שטח הדירה יהיה לגבי טח הש ורטחושב ויפי יתסב מפלרירה דב (ב)     

 המשטחים המשופעים והאופקיים; של כל  ההיטל האופקיחת בלבד לפי בדירה יחושב פעם א ך מדרגותשטחו של כל מהל (ג)      

 .תוגרהמדלך מה ו עולהח יצורף למפלס  שממנהשט      

 –רות(, התש"ל )בקשה להיתר, תנאיו ואגואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה ם תהשטחים שגובה ללו רקשטח ייכהב שובחי (ד)      

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

  .ירהדה טחבש לכלו נואיש, וב' בחלק 9.4 : ראה סעיףשיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה (ה)     

 

 :ם לדירה או המשמשים את הדירה באופן בלעדיהמוצמדים ספינו חיםטשרוט יפ .6 

דמוי תקרה )לא פרגולה( הנמצא  לא]קירוי הכוונה למשטח ממש מקורה ת שמרפס מתוכה ,מ"ר ___ :(1)טחפסת שמש בשרמ 6.1   

 מ"ר. ___: בשטח, אחת מעל בלבד[ קומה

 חניה: 6.2   

  ,____ :'מס הרומקיה נח -   

 : ___,'סורה מלא מקחניה  -   

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

 המוצמד(;עם סימון מיקום המחסן סנים ת המחיש לצרף תכני ככל שנרכש,) ,מ"ר __ :(2)בשטחסן חמ 6.3    

 אין. :(3)דירתי בשטחמרתף  6.4   

 .ןיא :חטשבדירה ד למוצמגג  6.5    

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

 . שטח(ו)מהות  עדי יש לפרטםמשים את הדירה באופן בלמש או צמדיםנוספים המו זורים,ים/אחלק/שטחיםאם יש  6.7    

 .הדירה( פתס רצממפל הכמוניה תור תההמסתכן ומפלס רצפת )יכמסומן בתוכנית המכר.  :מסתור כביסה    

     

 ם:חישטחישובי ההערות ל     

 ם המצולע הנוצר על ידי הקוויוא בתוך ת הוא שטח הרצפה הכלפסמרשל  טחה; שת לדירהימרפסת חיצונ –" מרפסת שמש" .1   

 ם הגובלי רההדי ותירק לשניים החיצו יהםל המרפסת ועל פנהבנויים שים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ או המעקים העובר    

 סת.במרפ    

 הרקיע כפוף  וראו לא/לשמש ו ר מידת חשיפתהשא לקה, בחחשופה ו/או מקורה בשלמות או  ,הכוונה "שמשסת מרפ"מובהר כי      

  לע עלהשפי דיבה כש יש להוהן מחוצה  הקרקע חסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחוםבבניין ילמיקומה     

 .משסת לשהמרפ פתשיח    

 

 של דירה  חלקלבין בינו המחסן מפריד קיר ות; כאשר ן בתוספת שטח הקירהכלוא בין קירות המחס השטח הוא ,ל מחסןו ששטח .2   

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

 

 ס"מ;  20  מתחת לקירות החוץ בעוביח תיאורטי בתוספת שט מרתףץ של ההחו ין קירותכלוא בשטח ה, הוא התףל מרש חושט .3    

 כאשר קיר המרתף  כלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר;ייחלק של דירה אחרת ו לבין ריד בינפכאשר קיר המרתף מ    

 .ובמלוא ח הקירשט ייכללשטח משותף גובל ב    
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 כר במפרט המהמופיע  רחצבין שטח ה 5%יה בשיעור של עד יטקפה; תותר סבהי התומכיםות קירשטח ה, את לכול רחצל ה שחטש .4   

 שה.למעהשטח לבין     

 

 סטיות קבילות: .7  

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

  שטחה של חצר תותר סטייה גדולה  ם לענייןואולשה; טח למעובין הש 6-ו 5 עיפיםפורט בסכמשטח בין  2%של עד שיעור ה בסטיי )א(    

 לעיל. 4והערה  6.6ף ורט בסעייותר כמפ    

 לא אור זה ובתנאי שאי התאמה מתי ות למעשה לא ייחשבו כסטייה ו/אומידבתוכניות המכר ובין ה סטיות במידות המצוינות     

 לעיל. 6-, ו5בסעיפים טים מפורצר(, השטח ח עטים )למם אחרה ושטחיירח הדמשט 2% לו עלעי    

  או אותן כסטייה ממפרט זהילות ולא ירהן סטיות קב האבזרים למעשהומידות  זרים במפרטן מידות האבבי 5%עד  סטייה בשיעור של ב()   

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

   

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

 08-6490730 :טלפון 

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

 yosi@adcohen.co.il :א"לוד 
 
 

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

 08-6490730 :טלפון 

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

 yosi@adcohen.co.il :לא"דו 
 

 

 ציודה ואביזריה , הדירה,תיאור הבניין, המבנה .ב

 

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

 .תףושהמ ושברכ שטחים או הבניין יתחז   

 .הבניה בלת היתרד קמועלקפים והתקנות, הת ליהישראקן תה י דרישותיהיו לפ מלאכותים והכל המוצר * 

     

 

 ר הבנייןיאות .1

 

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

  .(2,3,4 יםינניבמתחת ל )למעטים חת הבניינת

    משותף אחד רב אגפי. מו כבית נים ירשת החברה. הבנייהחלטלפי  שלביםנו במקביל או בם יבהבנייני                         

 

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

  מגורים;דירות ל F,1F: 11 מדגם 8,9 ניםיבבנידירות למגורים;  G,1G: 9 מדגם 7,10 םנייבבני

 ;גורים בלבדנה למכוו, ה)*(ותבניין דירבכל 

 

 דרים שנועדו למגורים,מערכת ח או חדר -דירה""נאמר,  ות"גדר"ה 1 סעיף 4197 - דהתשל" (דירות)ק מכר חו לפי  )*( 

 או לכל צורך אחר. לעסק,     

 



 

 

 

 

 

 

 , ג'ב'נספחים א', 

 32  ךמתו 6 'עמ  18.04.2021ך:ארית/*M,M*,AC,AC*,AE,AE דירה מדגם/ חדרים 4/ 151גרש משתכן /מל רכרט מפמ/ שבעבאר  - הפארק תשכוננגב /י הרץ בונפ/ הנית הבמסד לאיכו

 

 כל קומהעודה של ניין וייפירוט הקומות בב – 1טבלה מס'  1.3 

 

  1,5,6,7,8,9,10,11 יםחת לבניינקומת מרתף מת

 ו תיאורכינוי א
 קומה

על מתחת/מ ותקומ

 הכניסה לס קומתלמפ

 (ד)ין לבני תהקובע

ות דיר מספר

 בקומה
 הערות סוג השימוש

 קומת מרתף
 

1- --- 

 אות,מבוחניות, מיסעות, מעברים,  כללי:

דר חמים ו ת, מאגרחדרי מדרגו ,תמעליו

לפי  כניותמתקנים ומערכות ט משאבות,

 שויות.ת המתכננים והרדריש

 

 ות שונות הממוקמותכערומיתכן 

ים מוכם סי/ייןגם בנ רתוין ישבבני

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים 

 וישרתו הבניין. 

מיקומם הסופי של המתקנים 

בע קיות שונבקומות הוהמערכות 

 .םהחלטת המתכננילפי 

 

 

 יןי, בכל בנC ,1C מדגם 1,2 םבנייני

 אורכינוי או תי
 קומה

חת/מעל קומות מת

 היסכנהקומת מפלס ל

 ()דהקובעת לבניין 

ירות ר דמספ

 קומהב
 הערות שימושה סוג

 3 קרקע קומת הכניסה לבניין

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

רכות ומע םיתקנ, מותדר מדרגת, חמעלי

 ויות.והרש םיהמתכננ רישתדטכניות לפי 

תוך כניסה לבניין גם מ 1לבניין 

  .המרתף

 – )מועדון חדר לרווחת הדיירים

ישרת , 6,11 מס' יניםהנמצא בבני

  את כלל הדיירים במתחם(.

 תחניו ,חניות :ליהכל בפיתוח

 ,ברים, מע, מיסעותאופנועים

 םמתקני ,(ריםב)צו זמערכת ג

 טמונה ומחזורה שפאצירת אל

 )לבניין/ים לפי העניין(.

 1-3 מגוריםקומות 
3 

 ומה(ל ק)בכ

 רדה קומתית, מעליות, חאומבים, ורמג

פי רכות טכניות לומע םמתקני, רגותדמ

 ננים והרשויות.דרישת המתכ

--- 

 2 4 קומת מגורים

חדר יות, ה קומתית, מעלואמבמגורים, 

פי יות לת טכנוכרומע קניםת, מדרגותמ

 נים והרשויות.ת המתכנדריש

--- 

 קומת מגורים עליונה
 1 5 פנטהאוז()

מעלית, חדר  ית,קומת מבואה, ריםמגו

לפי ות ינות טכרכמעו םינקת, מדרגותמ

 שויות.כננים והרדרישת המת

--- 

 גג עליון
 --- --- )ראשי(

ם מתקנייות, ות סולאררכמעחדר מדרגות, 

לפי  יות(,פרט /תופשותמות )ירכות טכנומע

 כננים והרשויות.ישת המתדר

--- 

 סך הכל קומות 
 --- --- --- 6 ריםלמגו

 קומות סך הכל 
 7 1ניין בב

 י(.ראשיון )הלעהגג ה ללנכ את לקומובמניין ה
 כל קומות ה סך

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

 אורכינוי או תי
 מהוק

 לת/מעחקומות מת

 הכניסה ס קומתלפלמ

 )ד(לבניין עת הקוב

מספר דירות 

 בקומה
 הערות סוג השימוש

 3 עקרק כניסה לבנייןת הקומ

 י(,לוב) יסה(, מבואת כנרות גן)די םמגורי

ומערכות  קנים, מתחדר מדרגות ,תימעל

 טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות.

ם ג בנייןכניסה ל( 5)בנין  1Dלבניין 

 .ףתמתוך המר

 –ן )מועדור לרווחת הדיירים דח

ישרת , 6,11 מס' יניםהנמצא בבני

  את כלל הדיירים במתחם(.

 תיוחנ ,חניות :ליהכל חויתבפ

 ,מעברים ,, מיסעותאופנועים

 םמתקני ,מערכת גז )צוברים(

 שפה טמונה ומחזוראצירת אל

 לבניין/ים לפי העניין(.)

 1-3 ת מגוריםמווק
3 

 (מה)בכל קו

, חדר תית, מעליומתמבואה קמגורים, 

י לפ ותני, מתקנים ומערכות טכמדרגות

 והרשויות. דרישת המתכננים

--- 

 2 4 וריםגמ מתקו

דר ח ת,מבואה קומתית, מעלי מגורים,

לפי ת יו, מתקנים ומערכות טכנגותמדר

 .תים והרשויודרישת המתכננ

--- 

 הקומת מגורים עליונ
 1 5 )פנטהאוז(

חדר  בואה קומתית, מעלית,מ מגורים,

י כות טכניות לפ, מתקנים ומערמדרגות

 ננים והרשויות.תכהמת דריש

--- 

 גג עליון
 --- --- ראשי()

ים ולאריות, מתקנמערכות סמדרגות,  רחד

, לפי ת(יוות טכניות )משותפות/ פרטומערכ

 ות.ידרישת המתכננים והרשו

--- 

 סך הכל קומות 
 --- --- --- 6 ריםגומל

 הכל קומות  ךס
 6 3 בבניין

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

 7 5 בבניין

  

 

 

 

 

  יןיבכל בנ, H ,1H םגדמ 6,11 יםנבניי 

 יאורכינוי או ת
 הקומ

מעל /מתחת קומות

 מת הכניסהלמפלס קו

 )ד(הקובעת לבניין 

רות ימספר ד

 בקומה
 תוהער סוג השימוש

 1 קרקע יןה לבניסיקומת הכנ

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

 דון דייריםועמ ,מעלית, חדר מדרגות

 רכותעמו נים, מתק(ניםכל הביניי)משותף ל

 ת.וים והרשות המתכננילפי דרישיות טכנ

 .המרתףגם מתוך  ןכניסה לבניי

 –)מועדון חדר לרווחת הדיירים 

ישרת את כלל  זה, יניםהנמצא בבני

  הדיירים במתחם(.

 חניות ,חניות :ליהכל בפיתוח

 ,, מעבריםמיסעות, אופנועים

 םמתקני ,רים(בות גז )צרכמע

 שפה טמונה ומחזורירת אצאל

 .העניין( לפיין/ים )לבני

 1-4 יםקומות מגור
2 

 )בכל קומה(

ר ת, חדקומתית, מעלי הואמבים, ורמג

ות לפי ת טכניוכמערנים וק, מתגותמדר

 .ותויוהרש דרישת המתכננים

--- 

 ליונהקומת מגורים ע
 1 5 )פנטהאוז(

 רמעלית, חדמבואה קומתית, ים, מגור

כניות לפי ומערכות ט , מתקניםגותמדר

 שויות.ננים והרכתדרישת המ

--- 
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 יאורכינוי או ת
 הקומ

מעל /מתחת קומות

 מת הכניסהלמפלס קו

 )ד(הקובעת לבניין 

רות ימספר ד

 בקומה
 תוהער סוג השימוש

 גג עליון
 --- --- י(אש)ר

סולאריות, מתקנים  תוכרעמרגות, חדר מד

ות(, לפי טיפר /תותפות )משוומערכות טכני

 ות.וירשרישת המתכננים והד

--- 

 ת סך הכל קומו
 --- --- --- 6 למגורים

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

  

  יןיבכל בנ, G ,1G מדגם 7,10 ניםיינב 

 יאוראו תוי כינ
 קומה

ת/מעל חמתת קומו

 ניסהלס קומת הכלמפ

 (ד)ן לבניי הקובעת

 דירותמספר 

 בקומה
 ותהער סוג השימוש

 2 קרקע קומת הכניסה לבניין

(, בי, מבואת כניסה )לומגורים )דירות גן(

ים , מתקנן, מחסדר מדרגותח ת,לימע

תכננים דרישת המ ומערכות טכניות לפי

 הרשויות.ו

ם מתוך ין גלבניפת נוסיסה נכיש 

  .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(

 שפה טמונה ומחזוראצירת אל

 העניין(. לפיין/ים )לבני

 1-3 יםמות מגורוק
2 

 בכל קומה()

ת, חדר ית, מעליקומת מבואה, םמגורי

מתקנים ומערכות טכניות לפי  ,מדרגות

 המתכננים והרשויות. דרישת

--- 

 הליונקומת מגורים ע
 1 4 )פנטהאוז(

, מעלית, חדר קומתיתמבואה  ,םירמגו

ים ומערכות טכניות לפי תקנ, ממדרגות

 שויות.כננים והרדרישת המת

--- 

 גג עליון
 --- --- )ראשי(

אריות, מתקנים סול מערכות ,חדר מדרגות

כניות )משותפות/ פרטיות(, לפי ומערכות ט

 .שת המתכננים והרשויותדרי

--- 

 ת סך הכל קומו
 --- --- --- 5 ריםוגמל

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

 

 

  ןייבכל בנ, F ,1F םמדג 8,9 ניםייבנ

 תיאור וא כינוי
 קומה

על מ/חתת מתוקומ

 למפלס קומת הכניסה

 )ד(הקובעת לבניין 

מספר דירות 

 הבקומ
 הערות סוג השימוש

 2 עקרק יסה לבנייןכנה קומת

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

ים , מתקנ, מחסןותמעלית, חדר מדרג

ננים רישת המתכומערכות טכניות לפי ד

 והרשויות.

ניין גם מתוך בל נוספתה סינכיש 

 .תףרהמ

 –)מועדון לרווחת הדיירים ר חד

ישרת , 6,11 מס' יניםהנמצא בבני

  את כלל הדיירים במתחם(.

 חניות ,תיוחנ :ליהכל בפיתוח

 ,, מעבריםעות, מיסאופנועים

 םמתקני ,מערכת גז )צוברים(

 שפה טמונה ומחזורת איראצל

 .ין(ניהע ילפים ין/בני)ל

 1-4 יםמגור קומות
2 

 ה(קומ כל)ב

ת, חדר לימתית, מעמבואה קומגורים, 

פי , מתקנים ומערכות טכניות למדרגות

 והרשויות.נים נכשת המתדרי

--- 
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 תיאור וא כינוי
 קומה

על מ/חתת מתוקומ

 למפלס קומת הכניסה

 )ד(הקובעת לבניין 

מספר דירות 

 הבקומ
 הערות סוג השימוש

 נהקומת מגורים עליו
 1 5 )פנטהאוז(

מבואה קומתית, מעלית, חדר  ם,מגורי

לפי  יותות טכנרכמע, מתקנים ומדרגות

 .ותשוירהים והמתכננדרישת 

--- 

 ליוןגג ע
 --- --- שי()רא

לאריות, מתקנים רגות, מערכות סומד חדר

י לפ ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות(,

 .ם והרשויותכנניתמרישת הד

--- 

 סך הכל קומות 
 --- --- --- 6 למגורים

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

 

  :ותבהרוה תוהער

  קנות התכנון והבניהה בתין ]כהגדרתניבלסות היא הכניסה הקובעת הכניזו מיש לציין אין, ילבני תאח כניסהמ יותרש שיקרה במ (א)

 יתר([. ה לה)בקש  

  שרותן מת רפשלא או מם,ת מיקושנוואף לם וסיף או לבטל מתקנים או ייעודם להינהמתכנ תאו הנחיו התלפי שיקול דע החברה זכאית (ב)

לא  ות הרוכשזכויאך  מותקנות וגומחות בהם מערכות אל ת ו/אוארונו חדרים ו/אואת הקצ ותלרב ,כיםסמובנים גם למ תםצעומאב

 .תפגענה

 ת למקובה יטהאו בש/' ו: קרקע, ביניים, א', ב'.. וכולהשתנות כגון יועל עשהקומות בפו ומינלי. כינויכינוי מס' הקומות במפרט הינו נ (ג)

 .'... וכו0,1,2ן כגו תיומעלה ב'בח  

 

 ם(שיי)רא יםות משותפמדרג חדרי 1.4  

 ד למפלס הגג. )באם קיים( וע מת מרתףממפלס קו: מקורה כל חדר מדרגותון אפי ;1 בכל בניין מספר חדרי המדרגות    

 : אין. ספיםונרגות חדרי מד   

 ת; תחנו 7 :1,5,6,8,9,11ם נינייבב :יתעלל מת לכנותחר הפמס; 1: יןכל בנית במספר המעליויש;  מעליות: 1.5  

 תחנות. 6 :2,3,4,7,10בבניינים 

 : אין.)*(מנגנון פיקוד שבת .6: בנייןבכל ל מעלית לכ םימספר נוסע   

 .אין מר:שו דתעמ 1.6  

 ו/או  יןהבני ירידי ותגינצ יע"ו תקבע לתפע, שהפיקוד שבתנגנון ת ממעלית בעלמובהר כי הכוונה ב –"מעלית שבת"   )*(                      

 .1969-"טתשכ ןז' בחוק  המקרקעי 59 לסעיף בהתאם חב' הניהול        

 

 :)בכל בניין( חומרי הבניין ועבודות גמר .2

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

 ; השלד סנדהמ י: לפי חישובעובי .םיטרומיעשים/ן מאלמנטים מתומזוין ו/או בטו מזויןון בט ר:מוח: קעמת קרקות רקתו פהרצ          2.2

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

   .החלקה תניעלמשראלי יה ןקתות התאם לדרישלקה בההח ריצוף בניין המגורים יהיה נגד  

  .1045מס'  ישראלי לפי תקן :מיד תרבידו; השלד נדסמה יבולפי חיש עובי: .מזוין טון: בחומר :תיתקרה קומתה ופצר         2.3

  .1ק חל 1004קן ישראלי מס' י תלפ טי:אקוס בידוד   

  .לדהש מהנדס חישובי לפי :עובי. ,ןוטבמשים נטים מתועאו אלמן, : בטון מזויחומר גגות הבניין:          2.4

  .1045 מס' שראליתקן יי פל :בידוד תרמי .ות היועץהנחילפי  ואיטום: ניקוז עיפושי   

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

 .1045מס'  אליישר קןי תלפ :ימרד תדובי. נדסהמה ןתכנו: לפי ביוע .אי ק תאו בלו החוץ ובצד הפונה לדירות, בלוקי בטון,

 מכון התקנים הישראלי. ן  ירוק" שלו תקיו בעלי "תיה םינצבעי תקרות וקירות פ :היטבש                 

 ת חוץ:קירו גימור 2.6

 יה.נבר היתאים בהנתה יפכל לקרמיקה. הוגמאת ח דו/או חיפוי קשי. אבן מלאכותיתו/או  טבעיתאבן : ריעיק ציפוי,/חיפוי 2.6.1 

 ; יהבנה רתלפי התנאים בהי יים אחריםמשולב עם חיפו כבות(ש 2)ח : טיץחו טיח 2.6.2 
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 ומית.עם הרשות המק פויים בתאוםוחלוקת הצי , גוון: האדריכל יהיה רשאי לשנות סוגי אחרפוחי 2.6.3 

 

 לפי  משולב, או/ו תאילוק ב או/וון לוקי בטב און ו/יזומ : בטוןחומר: קירות הפרדה בין הדירות 2.7

  .1חלק 1004ת"י פי  י הנדרש עלסטוקאההבידוד  יעניקו את שיעור והיועץ ובכל מקרהלד הש סנדמה נחיותה  

 .י תכנון האדריכלאו משולב, גובה לפ/: בטון ו/או בלוק ובהוגו חומר: שיש( לת )ככמרפסוקיר הפרדה בין  

 

 ראשי: גותמדרחדר  2.8

 ותגרדמ, הבידוד האקוסטי לחדרי הלפי חישובי המהנדס :עובי. משולב אוי או בנו מזוין ןבטו: חומר: תטפמע רותיק 2.8.1 

 דין. כלעל פי הוראות  בוצעוהמעלית י

קן ת"תו  בעל, חיפוי בשיפולים+ צבע אקרילי בע אקרילי עד תקרהצב גימור, שכבות(,  2) טיח: חומר: יםנירות פגימור ק 2.8.2 

 .התקנים ןומכ מטעםירוק" 

 נים. תקה ןוירוק" מטעם מכ "תו תקן עלב סידגימור  ,: טיחרחומ :המור תקריג. תקרה: לגובה דע  

ות צמנט לבן בהתאם לדריש גרניט פורצלן או טראצואו סורה מאבן ניהיו  מדרגות בניין המגורים: ופודסטים רגותדמ 2.8.3 

ל כהה, לקגד החכנ סיםמחוספ ופסים םסטיודות והפגרדהמ אורךתואמים ל יפוליםת שהתקנים הרלבנטיים, ובעלו

  .2279בהתאם לת"י 

 .1142בהתאם לת"י , ות מאחז יד(ב )לרבולמשו ו בנוי אא תכתמ: מאחז יד /מעקה 2.8.4 

   ות.באמצעות חדר המדרג: ראשי() עליה לגג 2.8.5 

 

 : תופרוזדורים לדירו קומתיתמבואה )לובי(  2.9

, ןלרצופמיקה או גרניט סורה או קרוגמת אבן נקשיח, ד יפויבחו ים יהירות פנר קיגימו: רמוח: קומתיתה אומב ניםרות פר קיגימו 

 רה.ן ירוק"(  עד לתקתקעל תו לי )"בע אקרייח וצבהחיפוי הקשיח יבוצע טפי הדלתות, מעל משקועד לגובה 

 בוצע לא י תכנמומ רהל תקש הרמק)ב (תקן ירוק"על תו )"במלבין סינטטי : טיח + צבע חומר: גימור תקרה 

 .ןצלרואבן נסורה או גרניט פ: וףריצל תקרה זו(. מע טיח               

 "תו תקן , בעל נטטי דוגמת פוליסיד: טיח צבוע בצבע סיגימור קירות :(1,5,6,11 רתף לבניינים)במ פרוזדורים 

 קן ירוק" תו ת" טי , בעלבצבע סינט ועח צבטי :רהר תקמוגי .'(וכו חשמל, מיםרונות , אמכון התקנים. )למעט גומחותירוק" מטעם  

 או  : אריחי קרמיקה או טראצו או פורצלןצפהמור ריג האדריכל. כנוןלפי תמשולב  ורת משנה ו/אהתקנים ו/או תק ןומכ מטעם 

 .משולב 

  :בכל בניין ראשית כניסה )לובי(מבואה  2.10

החיפוי  לוף דלת הכניסה, מעקשה מובות עד לגרצלן(, לפחניט פוגר או ל)רגי יקהמרקאו  אבן נסורה: חומר: םימור קירות פניג

  .תקן ירוק"( ל תואקרילי )"בע עוצע טיח וצבהקשיח יב

 או תקרה דקורטיבית. ת משנהו/או תקריסיד י דוגמת פולמלבין סינטט: טיח + צבע חומר: תקרהור גימ

אלי רש, והעומדים בתקן הימ"ר 0.64-ת מפחי בודד לא אריחח שטון לצט פורנירג גמסו אריחים או)שיש( רה אבן נסוחומר: : ריצוף

 .הלמניעת החלק

, בחזית 816ות"י קנות התכנון ובניה לפי ת מיניוםיין ויהיו בעלות חזית אלוסה לבנת הכניקרקע ליד דלמת הבקור ימוקמו אתיבות דו

 ית.המקומ שותהר תדריש לפי היר יהיצוב המספואר, עומ ספר בניין חיצוניהבניין יותקן מ

 בד(.ני בלצד חיצו)בתנור צבוע : פח ות למערכותנוארואה קומתית. ו מב: כמותיררים לדפרוזדו

 ות, ארונות חשמל, מים וכו'(. דוגמת פוליסיד )למעט גומחקורות ותקרה טיח צבוע בצבע סינטטי  ם:למחסניפרוזדורים 

 (.בדלב ייצוננור )צד חתבוע בצח פ ארונות למערכות:

: רהר תקגימוקנים. תה ן ק" מטעם מכוורל "תו תקן יסינטטי , בעלבין מבצבוע בטון : חניה ירותק גימור :החניה מקור מרות גודבע 2.11

   התקנים. ם מכון"תו תקן ירוק" מטע במלבין סינטטי, בעל: בטון צבוע חומר

 ,.תמשתלב אבןב וא חלקומ ןוטבב שהיע החניות או תףהמר רצפת גימור: מקורה גימור רצפת חניה 

 .6.1.3עיף פיתוח ס תו: ראה עבודלא מקורהנית צוחי חניה גימור 
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  :ותףלשימוש משים רחד 2.12

 .(כל שיהיו)ככניים חדר/ים ט 

מל, ארונות חש מחות,גו )למעטמטעם מכון התקנים. סיד, בעל "תו תקן ירוק" מלבין סינטטי דוגמת פולי : טיח + צבעגימור קירות 

 ר מוגי .ו/או משולב, התקרת משנאו ו/ במלבין סינטטי עו/או טיח צבו נטטין סיבימלצבוע בטבעי בטון  :תקרהור גימ .(כו'ם וימ 

 או משולב.רצלן או פואו אריחי קרמיקה או טראצו מוחלק בטון  :רצפה 

 

  :הערות

 תקנים.ן המכו מטעם וק"רי תקן , בעל "תוע בצב ועבצ בבטון או פנים בטיח צביעת קירות/תקרה יעשו . 1

   .חלקהלמניעת ה 7922י הישראל התקן תהתאם לדרישויהיה נגד החלקה ב (המשותפים ובשטחים ירותבד) בנייןבריצוף . 2

 

 

 חזיר קום ומנטרבעלת פתיחה הנשלטת על ידי מערכת אי וזיגוג( ניוםאלומיב במכלול המבואה )ולמש: יש, ןבנייכל לדלת כניסה  2.13

 .(3.7.8עיף ה ס)רא טרקוםאינ לל, כושמן

(, למילוט מחדר הר הבנית והיתות הרשויוישדרי לפ וגגיום מזנאלומיאו  כתעפ"י תכנית )מת .שי: יןינוספת לבנ, היציא /ניסהלת כד   

 קומת הקרקע.מדרגות דרומי ב

 י אש.אישור כיבוחות ובבטיעץ הטת יוהחל יפת, לגירה ידניש או סבא תות חדר מדרגות: דלתות אש/ עשן, סגירה אוטומטיתלד       2.14

 .האדריכל תכנוןי לפות, חומר וכמ ,ראוית :וש משותףימשלנות חדרים דלתות וחלו .חפ תותדל ים טכניים:/חדרת תודל  

   אין.  :תידלתות לובי קומ 2.15

 .יש :יםותפמש םלקיוח יםחדר ,םכנייים ט/חדר חניות, ם,מדרגות, מבואות קומתיי , לובי, חדרןלבנייבכניסה , תאורה 2.16

 מתוך הדירה   חצןגות ולר המדרה קבועה בחדליל ן שבת לתאורתוקומה, ומנגנהדלקת אור בכל  ןצחו לין המגורים יהיבבני               

  .ותלהדלקת  אור בחדר המדרג               

  ל.האדריכן נותכלפי ון בגו לבד( י בנוצהחי ור )בחלקםוע בתנצב פח מכופף ארונות חשמל, גז ומים: חומר: 2.17

 או סן, ה נפרד לכל מחנת מונין התקאו לחילופ ,נפרדנים למונה חסמשמל של כל החיבור הזנות הח :םידירתיה במחסנים ורתא    2.18

 .חירת המוכר והחלטתוב יעפ"משויך המחסן רתי אליו למונה הדי

  של הבניין/ים לפי שותףהמהרכוש  לשכת החשמל מערה מהזנ יש.: פותמשות תכניורומת אלקטלמערכוה ולתאורחיבור חשמל    2.19

 בניין/ים  וישרתו גם ייןבבנו/או ימוקמו  ים סמוכים/יין מו בבנך ימוקו הבניין, אישרתשר משותפות א ו מערכותתכנ)י החלטת החברה  

 , בכפוף לאישור הרשויות השונות(.סמוכים

 

 י(יהוטי זפר – א' קרפור בבנוסף לאמדירה )ר התיאו .3

 

 ירה*:גובה הד 3.1 

 .(הבניהכנון וות התבתקנ )כאמורמ'  2.50-פחות מ אל: תחתית התקרה דע מפני הריצוף הדירהבה וג   

 מ'; 2.05 -מ : לא פחותגובה חדרי שרות ופרוזדור  

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

 מ'; 2.05 -מ חותפ לא: (הנרכשורה )באם ניה מקה ח*גוב  

 

 ימליה בשטח המינהדירל מקרה גובה כרות משנה. בכות מקומיות ותקמנהות, מערכות, בליט רות,קועט תחת מלהערה: * 

 הקבוע על פי דין. א יפחת מן הגובה המינימליהקבוע לגבי חלקי דירה על פי התקנות ל  
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 ם אותה.משיהמשאו  להים וצמדמם היטחשבה ובדיר וריםם וגימדרירשימת ח – 2טבלה מס'  3.2 

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

 (1)רותיחומר ק תיאור

 (2)ותקרות ירותגמר ק
 (4)ריחי חיפויות אומיד

 )בס"מ(

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

 ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א 

 בשקלים חדשים
 ותהער

 היסכנ
 .ךשוט בהערות בהמפר ראה ןיא (3)ה אר (2)ראה  (1) בטון בלוקי, וןבט (דנפר לא )מתחם

 חדר דיור 
 פרד(לא נ םמתח)

 .משךראה פרוט בהערות בה אין (3)ראה  (2)ראה  (1) ןבטובלוקי , וןבט

 מטבח 
 ד()מתחם לא נפר

 (1) בטון, בלוקי בטון

 אין (3)ראה  (2)ראה 
 ובהבג  יפויחדה משטח העבורך או לכל

. חתוןח ארון תמשט מעל "מס 60-כ
 .()באם קיים ר חלוןאזו עטלמ

 רות בהמשך.בהע ראה פרוט
 --- (4)ה אר ן תחתוןארו י מעל משטחפויח

 פינת אוכל
 פרד(לא נ ם)מתח

 .משךראה פרוט בהערות בה אין (3)ראה  (2)ראה  (1) ןבטובלוקי , וןבט

 .רות בהמשךוט בהעראה פר אין (3)ראה  (2)ה רא (1) בטון, בלוקי בטון פרוזדור

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

 יםהור רחצהחדר 
 (לחת)מק

 (1) בטון בטון, בלוקי

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

 כון התקנים.מטעם מק" ירו"תו תקן 
 בהמשך. ראה פרוט בהערות  

 --- (4) ראה חיפוי קרמיקה

 .ערות בהמשךט בהרוראה פ ןיא (3)ראה  (2)ראה  (1) י בטוןבלוקון, טב נהשי חדר

 ד"ממ
 בטון מזוין 

 לפי הוראות הג"א
 .הערות בהמשךרוט בראה פ אין (3) ראה י מפרט הג"אפל

 כלליחדר רחצה 
 טיה(ב)אמ

 (1) בלוקי בטוןן, בטו

הדלת וף משקחיפוי קירות לגובה  אין (3)ראה  (2)ראה 
 לקרילי בעבע א+ צ חיל טומעת. פחול

 .יםקנמכון הת קן ירוק" מטעם"תו ת
 --- (4)ראה  י קרמיקהפוחי בהמשך.  תראה פרוט בהערו 

 .ךבהמשרות עהב טרוראה פ אין (3)ראה  (2)ראה  (1) י בטוןבלוק בטון, רותת שיספמר

 .2.6סעיף  ראה ר חיצונייפוי קיחיפוי/צ אין (3)ראה  2.6ראה סעיף  (1) בטון, בלוקי בטון שמרפסת שמ
 שך.מהת בורוט בהערגם פה רא

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

 תי דיר מחסן
 )ככל שהוצמד(

 (1) בטון, בלוקי בטון
ע ות צברקי מורטיח. גי

תקרה סיד ילי. גימור אקר
 סינטטי. 

 גרניט פורצלן

החלטת עובי קירות מחסן לפי  אין
חברה ג הצממ ס.מהנדהאדריכל/ה

 נהבחירת הקול
 

 בלה:טלוהבהרות  רותעה

 הפנים  פתעטן שמיתנ להככל שיהיו כא -מתועשים למחצה /קירות מתועשים לנים שן פפודב) וק תאילבבטון/בלוקי בטון/ :ותחומר קיר (1)

 דודבי .1045בת"י לרבות ית טנה הרלוונבתקיל בכפוף לעמידה תהיה עשויה מלוחות גבס, בלוקי גבס או בלוק תאי. הכ ות אלושל קיר

 ובנייבחדרי רחצה  ן/ בלוקי בטון תאי/ בלוקי גבס.וקי בטבלו /ןובט היו מ:יית(: נימנים )חלוקה פם(. קירות הפמגורי ניינישל ב תרמי

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

ה מתועשת או טץ יבוצעו בשיות החובאם קיר ף.העור קודת פונחילפי ה בממ"ד .יםים הרלוונטתקניודרישות ה : טיחגמר קירות (2) 

 ם של קירות אלו יעשו מלוחות גבס.ית הפנעטפמש ןמחצה, יתכלמתועשת 

 תקנים הישראלי. וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון ה התקרות כל צבעי : לבן.וןגולי. ריקע אצביעה בצב  

 ן.לב גוון: מה.דוומר או ח סידליפו תמדוגטי טבסיד סינ צביעה . חי: טקרותת מרג

 .)בתחום ללא חיפוי(: צבע אקרילירחצה  יגמר קירות בחדר

 , R-9 לקהלהחדרגת התנגדות יות ובנטרלווודרישות התקינה והחקיקה ה התנגדות להחלקה, 7922ת"י ות שירדד ב. העומ'סוג א: ריצוף (3) 

 שאחת  חותפלים גוונאות/דוגמ 3 -וף ריצושל  סדרות 4ן מבי לבחירהה ח יוצגו לקונלכל מידת אריגרניט פורצלן. אריחים מסוג   

 רים רש לחדנדה מהס"מ. דרגת מניעת ההחלקה לא תהיה פחות 33/33 ,ס"מ 45/45 ,"מס 60/60 במידותרלי. ניט -היר א בגוון בהי מהן  

  . ומרפסת שמש, מרפסת שירות למעט חדרי רחצה ההדירבכל אלו.   
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  ק(הספת והצהר רשואיי לאספקה )עפ"אינו ניתן   מ"ס 45/45 תמידווף בבמידה ואריח לריצ  

 לן:ט להמידות אריח חלופי כמפורפת או רה נוססד ונהע לקיצחייב לה היהם יאול  לוא תואריח במידגת צמהיה פטור ר יהוכמה

 :היא להחלטת המוכר( תלופוין הח)הבחירה ב  

 ס"מ. 60/60, מס" 33/33 חים:האריוסף למידות בנ  תלופיואריח במידות ח  א.

 של ריצוף תסדרו 5ות, הפח לכל קונה,יציג ל רכמו, האריחדת מי ללכ כלומרוף, צהמיועד לריאריח  תידל מלכ  ףריצו לשת ספנוסדרה   ב.  

  ;ירלניטיר הון בבגו חות אחד מהםלפ , גוריםבשימוש בדירות מ  נים נפוצים ושכיחיםגווות/וגמאם לדיות/גוונים התואמוגמאד 3-ו       

נה ת התקיודרישו, הקת להחלדונגהת 2279ת"י  תד בדרישוומהע ס"מ, 33/33 -במידות כ. ג א'וס: ותסת שררפומ צהבחדרי רחריצוף  -

ן. לכל מידת טרצו, שיש, גרניט פורצלחים מסוג י, ארR-11 לחתתא מק וברצפתR-10 דות להחלקה נגוהחקיקה הרלוונטיות ובדרגת הת

ההחלקה ת יעדרגת מנ רלי.טני -בהיר  וןן היא בגוהמלפחות שאחת וונים דוגמאות/ג 3 -וף סדרות של ריצו 4ין ברה מלבחי ונהקו לגציו אריח

  הספק, שיבחר על ידה. ה אוהחבר שתציגדה, דוגמא/גוון/מישה מאחת מתעהרוכש  בחירתלחדרים אלו.  הנדרש חותה מהיה פלא ת

וון שאחת מהן היא בגמאות לפחות גוד 3 -ריצוף ו לשות סדר 4מבין  לבחירה ס"מ, 33/33 -כ ידותמב. סוג א': פסת שמשרמבריצוף  -

עשה וכש תרת הבחיר לגשם. ה לריצוף חשוףקה שאינה פחותצירת שיפועי ניקוז, ובדרגת ההחללי בגודלם יםימהמתאניטרלי.  -בהיר 

 ם(.לישיפוי קשיח, אין צורך בבחיפוץ מחופה והח רים ק)במקומות שבה .דהי יבחר עלהספק, שממבחר שתציג החברה או 

 ידותמבניטרלי.  –בגוון בהיר ונים שאחת מהן היא אות/גודוגמ 3 ותחפלין מב וכשהר ת. לבחיר-סוג א'. קרמיקה  :חדרי רחצה יוחיפ (4) 

  ידה.על  יבחרספק, שו האהחברה שתציג גוון/מידה, /הרוכש תעשה מאחת מדוגמא רת"מ. בחיס 30/60,ס"מ  25/33

 ח+ צבעקרה טיתל דעווי מעל החיפ ינוי מהמחיר עד גובה קו משקוף הדלת.הקונה ללא ש תבחירל דותבמירמיקה חיפוי קירות בק)  

כל ס"מ ללא  33/33 ,"מס 20/50 מידות נוספותן בלמפרט וכ המידות דומות הציע אריחיםסכמת הקונה המוכר יהיה רשאי להב אקרילי(.

פות צקרמיקה זהה לגמר הקירות. הקירות, הרסטי וחיפוי וקוד אדיל בכולובנית צע סגירה מתבו לויהג נרתלצ .דירהמחיר הי בשינו

 חדרים סמוכים.בניין/ מים לחלקייים למניעת מעבר טהרלוונ הוראות כל דין ולפי דרישות התקנים ים יאטמו לפיבורטם ריזובאזים והנק

וונים שאחת דוגמאות/ג 3ות ירה מבין לפחחבמ, "ס 20/20 -כ אוו/ס"מ,  10/20 -ת כבמידוא', סוג  –יקה קרמת קירו חיפוי: מטבחחיפוי ב  

אורך פחות לכל ס"מ ל 60בגובה    על ידה.ממבחר שתציג החברה או הספק, שיבחר כש תעשה ת הרובחיר י.רליטנ – וון בהירגמהן היא ב

פוי ליון של החיעההסף  ובק יבוור וסבחורי התנמאואם ות תי קירחיפו BI ביחידתנו תנור אירון תחתון.  כאשר השטח העבודה )מעל אמ

 + צבע אקרילי. בקירות: טיח ווי יפהחל מעף(. על הריצוממ'  1.50הקרמי ועד הרצפה )גובה 

 דדבוהח אריהשטח . קבלן/זםהי חירתאו טראצו לפי ב צלןגרניט פור ריצוף ס"מ, /3333 -ות כבמידסוג א'. ש(: כככל שנר) ריצוף במחסן (5) 

 .מ"ר  0.20 -כד ע

 

  :תרוהע 

 האפשרות לבחור  ולא תינתן אחדפק ס שלר בחק ממשה אך ורעלמניעת ספק יודגש כי בחירת הרוכש ת –ש/דייר הרוכ ירתחב 

 רה.ו ע"י החבם, גם מאלו שנבחריקים שונמוצרים שונים מספ 

כדוגמת  יובנ ואמת חוסמוכית עם זכשולב ום ממיניה אלומעק ניה(יתר הבבה תבע אחרלא נק המרפסות )באםעיצוב מעקות  – מעקה

 ם".יד"מעקים ומסע 1142ת ולפי הנחיות ת"י החזי

 .ס"מ 2 -עד כ וכיםמחללים סבין ל ומרפסת שרות, דרי רחצה, ממ"דלדירה, חניסה בכ – יםלסמפי רשהפ 

 .ריכלדהא ןנוכתלפי  ,גובה/רוחב( "מס 20עד ) קנותר בתותה המגוב דגה( ע)מדר מונמך/מוגבה ףיתכן סגג, /ות שמשלמרפס ביציאה 

 בלה.מצוין בטהגובה חיפוי הקירות יעשה לגובה   - תחיפוי קירו 

 ברה.הח לפיו/או ס"מ,  60 -חות משאורכם פ יש פינות קמורות םבא ,PVCוצעו פינות מפרופיל אלומיניום או בי –פוי ות בחייל פינפורפ

 טבעי, שהאבן היא חומר וןלהביא בחשב שי... ,(2ק חל 5566י מתוך ת") -רטי(תף/פהמשו בשטחקנו ל שיות)ככטבעית  אריחי אבן 

מערכת אריחים המשמשים בהחות או גוון הלו, בנוסף נאמר בתקן זה.... ן ומרקםלי גוום והבדידיג מים,ות בו נייעלולים להש

 .תחזוקה תולמטר םמריהנשריחים וחות או האן הללבי ברצפהים שאריחת או הוחובין הל שוני בגוון יהיהכך הזמן, ולפי משתנה עם פה הרצ

 ג הריצוף בדירה.י החברה ע"ע" רקההבו א/ו יטושיבוצע ל אלמניעת ספק יודגש כי ל - טוש/הברקהיל 

 או /ו פלדה אוו/ בטון( עץ ו/או נית המכרחייב בסימון בתוכשהדבר ין, ומבלי תבחר החברה להתקיוככל ) – , קורה/ותרגולהפ 

 ב, ולמש 

 רכותלמעות ארונ, בחן מטבגב ארו ,למעט בשולי קירות וחזיתות מחופיםת, ס"מ לפחו 7 הבבגו ףוריצר ה( מחומ)פנלים –לים פושי 

 ות )גרונג(.ניטום פיטכניים. חיפוי ושיפולים, ללא קרים ואזו 
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  .חותפל ממ" 3 לש ת()פוגו יחיםן ארוח ביומר צועיבנדרש , הוקרמיק באבן טבעיתיצוף לר ניםלפי דרישות התק – גות(ם )פווחימרו 

 מ"מ לפחות. 1יצוף טראצו רל 

 

 רזה  או במסמך אח רמפרט מכנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, בות לעיל יותקערבהת סויחיתיש הלגביהם  ם)מובהר כי ציוד ומתקני

 הרכישה(. להסכם שצורף 

 

 ות:ארונ 3.3

 ,קנה שטוחה של הכיורהמתאים להת חתוך פתי, חיורשבת לכת, מדפים, תוירומג תות,דלל לויכ הארון ון:תחתמטבח ארון   3.3.1 

  .םודת חשמל להצתה(, הכנה למדיח כלילבישול ונק ת גזנקוד ,חפת לל:)כו ובנותמהכנה לכיריים 

  .MDFאו ויץ'( ץ מעובד )סנדוע וןרלקי האחאר . שץ דיקטמע רון יהיהסנדוויץ'(, וגב האם יהיו מעץ מעובד )והמדפי וף הארוןג                    

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

   .  ארוןה תחתיל תיבות שרט ם למניעתובחיפוי עמיד למי ס"מ 10-סוקל( בגובה של כ) ון הגבההבתחתית האר. צפהרסף ה           

 עומקו. ו ולכלס"מ לפחות לכל גובה 60רות ברוחב יגת מדיחל יכלורון יאה           

                    5כש מתוך . לבחירת הרוקהייפורמני: ציפוי חיצו מתכת. ידיות:ת פינה". יותקנו "פתרונו הארון לש הפינות הביחיד

 פנימי וגמר י ציפוהחברה.  יל ידע ר/ויבחק/ים שהחברה ו/או הספ יע"ו יוצגשי( טרלהיר ניד בלבן ואח ים לפחות )מהם אחדגוונ

 ;המשךראה הערה ב :אורך הארון* מידות(1)גוון לבן. מין באו מל/ו הקיימפור: דפיםמ                   

    ראה נספח ג' ון:בח התחתארון המטחיר לזיכוי בעד מ  

     

מאבן  ס"מ 2-מא פחות ל יבבעו הדעבוטח ונה משלבחירת הק ר:יאו: תואורכ ולכל וןבח תחתמט מעל ארוןמשטח עבודה 

וליים שעם (, יןלפי העני  1,2 )חלקים 4440"י ות תדרישל (, העונהךרוה עוש ואסר מת אבן קיגפולימרית )כדוטבעית או 

יותקן קנט  טחקף המשיבה ור.של כי וחההתקנה שטהמשטח יותאם לפם. ית הארונות בכל היקיחס לחזס"מ ב 2 בהבלטה של

המשטח ככל  תיבחז דוביעעם  נט מוגבהקי להעדיף התקנה ללא שאוכר )הקונה ריקבע ע"י המ ויבודע ופןשא מוגבה עליון

  צוע זה(.יכוי בגין אי ביזינתן א י. לרש כולל אף מים בכל היקף המשטחהנד

  לק תחתון,לפי ארון המטבח חמידות: 

 3. בחברה/המוכר תציג בפני הקונה חר/ו על ידוביים ש/קהספאו וכר ו/ו ע"י המיוצגת שמאווגן  דמגוווך ונה מתהק לבחירת :גוון  

  דד אחד(.דבקה ולא לוח בוהר יהיו ב. לוחות השיש/אבן קיס(בהיר ניטרליאלו יהיה וונים אחד מג)  תפחוגוונים ל   

   

 אין.ארון מטבח עליון:  3.3.2 

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

 ן פינתי.יותר ארון מטבח עליו  

 וציפוי ארון המטבח העליון יהיה בהתאם לארון המטבח התחתון.מבנה   

 הארון יכלול לפחות מדף אחד לכל אורכו.ס"מ לפחות.  30פחות ועומקו ס"מ ל 75העליון  גובהו של הארון  

 

 

   כיור שולחני הכולל חמונ וי אותליץ' או טרספה, נדוועץ סהעשוי תחתון  ארון י(,)כלל רחצה דרחב(: ןי)ציים רות אחארונ 3.3.3 

 פחות. "מ לס 80 אורך  מידות: רוסטה.לת/ות וצירי ניגרלי( או שיש, לרבות מגרה/ות, דטקוורץ )אינניאו מחרס או    

 לפי החלטת  גוון: ון.ארלפי יצרן ה למיןמו א/ו הקיירמופ: יפנימציפוי  .קהייפורמ ני:יצופוי חיצ     

 החברה.     

    ה נספח ג'אר הרחצה: וןראעד בי מחיר לזיכו
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              :תרועה

ך באור םפעמיי  בתמחוש תימקיש ר )פינה ככליקה לאורך האורך. המדיד מטר 05.מטבח  תחתוןארון  אורך מדידת  (1)

יכללו באורך  הארונות שולבים בתוךמה)למעט מקרר(  בים וכיו"ירכי ור,תנ למדיח,ים המיועד ים(. חללרוןהא

   זה. אוריה מתייחשבו כסטי המטבח, לא ותנארו אורךמידות ב 5% -ד כע ותיטס. ותהארונ

 חבת המטונובגב ארר שובקייתכן  בון כיבחשקחת ל נהקוה וע עצמי, עלציהמטבח וב ארונותיכוי עבור במקרה של ז (2)

 ו לצורך תחזוקה.פשר גישה לפתח/ים אלאשותפים. יש ללקולטן/ים מ גישהפתח/י  יימיםק

 ונה.ים בארון תחתון הינם להחלטת הקדיח, תנור וכו' מובנשל מ ההתקנתכנון הארון לצורך            (3)

 קומותמב ,ומדפיםות דלת ותלרב ,תובשלמו המטבח וןרא תק אלספ כרהמו על ,ינםקתלה שלא נההקו החליט -

ז למדיח תחת יקוונ מים לשות ההכנות הנדרשות ים )ללא חללים( ולרבנלים החשמליים המובקנת הכתלה ודשיוע

 וכש.רהתנחה את  בע ובמועד שהחברההקונה לדווח על בחירותו על פי הלוח זמנים שהחברה תקיות רבאח הכיור.

 

 ביסה:ת כיילתל קניםיתמ 3.4

 יסה.ת הכביתלי למתקן ישירה ישהתהיה גנו אשר ממוץ יר חפתח בק

מינימלי של יק, באורך פלסט הכביסחבלי  5כולל גלגלות,  ביםניצ ם(ממתכת )מגולווני ותמוט 2: )קטנה( כביסה מיתקן לתליית 

 .סה"כ מטר 8 -ת מופח ל לאש רךאוב חבלי כביסה ללכו ס"מ 120ך מינימלי של ורבאאו מתקן מתרומם  ,ס"מ 160 

  מתכתמ במרפסת משמעו מתקן תליית כביסה בחצר אולמתקן שווה ערך ) ך בחצררעווה מתקן שיותקן ר שן: אפשהג לדירות 

  5ות חפן יכלול למקובע לקיר. המתקנצפה בחזיתות המבנה. המתקן יהיה יציב וצנע ושאינו ום מוק, בממגולוונת על קיר המבנה 

 וניתנים למתיחה. UV תקרינידים לים, עמותייו איכיה החבליםמ. ס" 160של  נימאלימי אורךב סהביכ חבלי 

 5100לי בתקן ישרא מדעויד העמ : מחומרתיאור: נן()ככל שמתוכ ור כביסהתמס 

טי ירפ יתהפרעה לתלי רצולה להיווים, במקרה זה על/מסתור הכביסה יתכן ויותקן גם יחידת העיבוי של המזגן חללב: רההע

  .בחייפרט המבמ מהכתובות א פחאך ל םיגדול היסכב 

 

 

 

   ת בס"מ(ידו)מ  ותריסים בדירה תימת דלתות, חלונורש – 3' סמלה טב 3.5

ות המעברים ה ובכיוון הפתיחה. בכל מקרה, מידים, בסוג הפתיחות הפתחדם, במייים במיקום הפתחישינו ויתכנ: רההע 
 .משךות בהנוספ תרוגם הע הארהבניה. ון נותכקנות הדרש בתמהנחת פילא ות ושטח החלונ תודלתיים בהחופש 

 

 תריסים חלונות דלתות  ---

 חדר
כמות ומידת 

 הפתח 
 )גובה/ רוחב( 

)עץ חומר 
 /אלומיניום

 מתכת/ אחר(

 חה )ציריסוג פת
כע"כ(/ נגרר/ 

 אחר(

כמות ומידת 
 הפתח 

 וחב()גובה/ ר

חומר )עץ 
יניום/ אלומ

 ת/ אחר(כתמ

 יחהפת סוג
"כ/ כע/יר)צ

 חר(כיס/א/ררנג

ת ות ומידמכ
 הפתח 

 ב(וחר /הבו)ג

 /ץער )חומ
יום/ אלומינ

 (מתכת/ אחר
 חומר שלבים

ה)ציר/ סוג פתיח
רר/ .ע.כ/נגכ

 שמלי/אחר(יס/חכ

 כניסה

1 

 ציר רגילה ןטחוה בפלד

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 95/205-כ

 ורדי חדר

1 

 ומ' מזוגגלא
 ,נהריטיו

 ע.ככ. נגרר

--- 

--- --- 

1 

 מ'אלו ומ'לא
 ילמשח גלילה

 יני ידלל גיבווכ
 235/220-כ --- 235/220-כ

 מטבח

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ וגג' מזומאל

1 

 ניה ידלגלי מ'אלו אלומ'

 115/110-כ 115/110-כ ---

חדר שינה 
 1הורים 

1 

 ילהציר רג עץ

1 

 כ.ע.ר כנגר ' מזוגגמואל

1 

 ידניגלילה  'אלומ 'ומלא

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

 חדר
כמות ומידת 

 הפתח 
 )גובה/ רוחב( 

)עץ חומר 
 /אלומיניום

 מתכת/ אחר(

 חה )ציריסוג פת
כע"כ(/ נגרר/ 

 אחר(

כמות ומידת 
 הפתח 

 וחב()גובה/ ר

חומר )עץ 
יניום/ אלומ

 ת/ אחר(כתמ

 יחהפת סוג
"כ/ כע/יר)צ

 חר(כיס/א/ררנג

ת ות ומידמכ
 הפתח 

 ב(וחר /הבו)ג

 /ץער )חומ
יום/ אלומינ

 (מתכת/ אחר
 חומר שלבים

ה)ציר/ סוג פתיח
רר/ .ע.כ/נגכ

 שמלי/אחר(יס/חכ

 ממ"ד 
)משמש 
 כחדר 

 (2שינה 

1 
פלדה לפי 

  הג"א
 גילה(.ציר )ר

 ץפתיחה חו

1 

 אלומ' מזוגג

לה או ציר רגי
 .ע.ככ

לפי הנחיות 
 הג"א

1 

 אלומ' אלומ'
נגרר כ.ע.כ או 

 רר לכיס. גנ
 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

ם נגררת/יה, יםיסורס דףה ם,זיג דה נגדפלשתיים,  וחת אכנף א
 לפי הנחיות הג"א.          .לכיס

--- --- 

 3חדר שינה 

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ גוג' מזאלומ

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

 115/110-כ 115/110-כ 80/210-כ

ח. רחצה 
 הורים

בדירות 
 *M,Mם דגמ

1 
 עץ  + 

  אור -צוהר/צו
 ציר רגילה

1 

 וגגאלומ' מז
 נטוי
 ()קיפ

--- 

--- --- --- 

 --- 55/85-כ 70/210 -כ

חצה ח. ר
 הורים

 בדירות
דגם מ

AC,AC* 
AE,AE* 

1 

 עץ  + 
  אור -צוהר/צו

 ציר רגילה

1 

 וגג' מזאלומ
 נטוי
 ()קיפ

--- 

--- --- --- 

 --- 45/75-כ 70/210 -כ

 חצהח. ר
 כללי בדירות

 *M,Mדגם מ

1 
 עץ  + 

  אור -צוהר/צו
 הרגילציר 

1 

 אלומ' מזוגג

 נטוי
 +(פי)ק
 קבוע חלק
 וןחתת

--- 

--- --- --- 

 --- 35/135-כ 80/210-כ

--- 

--- --- 

--- 

 --- כניור מורוא

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 

ח. רחצה 
רות כללי בדי

דגם מ
AC,AC* 
AE,AE* 

1 
  +  עץ

  אור -צוהר/צו
 ציר רגילה

1 

 אלומ' מזוגג

 נטוי
 +(פי)ק
 קבועק חל

 וןתחת

--- 

--- --- --- 

 --- 25/135-כ 80/210-כ

--- 

--- --- 

--- 

 --- ניאוורור מכ

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 

מרפסת 
 ירותש

1 

 הלירג ריצ עץ

--- 

--- --- 

1 

 כ.ע.כנגרר  אלומ' מ'ואל

 155/85-כ --- 80/210 -כ

מחסן דירתי 
 צמוד
)ככל 

 מד(שהוצ

 חפ 1
 לפי החלטת

 החברה
 הרגילציר 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 80/205 -כ

 

 :ואחרות טבלהל ותרעה

 כישה(.רהסכם הלשצורף  ראחך סמבמ וא פרט מכר זהבטבלה, במ יןצובאם  רק ים בפועליקה)

בתחתית פולימרי  התקנת קנטכללו למים וינה עמידות ייתות תהובפתיחה רגילה, הדל 23בהתאם לתקן ישראלי מס'  דותלבודלתות = עץ  דלת .א

סב  ,וי(טנפלת )תשמה פתיח=  פיקפתיחה, וג = סרגילה ציר,  יוםנמיוץ האליוע תויהנחלפי  ג פרופיל:וס= אלומיניום, אלומ'  .ס"מ. 7 בגובההדלת 

: יםתריס ,תינועה אנכ= כנף בת הוטינגיליר, )כיס( בקי החוך גומ= כנף נגררת על כנף ו/או לתניגרר כ.ע.כ שתפלת, מ לה+= רגי )דרייקיפ(נטוי 

= ילה לג .ברתמה מוגטיאל יםלבהש ןיי באטם גומ קצף כוללן מויאוריתלפו במילוי, (ןרצבי לפי הנחיות היעו)בעשויים פח אלומיניום  יםבי התריסלש

  . דיור(לית, בחדר משילה הח)גיבוי ידני אחד, לגל ו/או חשמלי אמצעות רצועה, בעלהתריס נגלל כלפי מ
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 דלתות/סה"כ התאים לתה רללית בדיהכ תובלבד שהכמו בטבלה של אחד מחדרים רבתיאויע ת להופיכולודרים לשני ח , משותפיםחלונותות/דלת .ב

 .כהכנה לתפקוד מערכת מיזוג האווירס"מ  3ד ה עבהו מעל רצפתות פנים יוגלולי דתכן ושי .להבטב תוניוחלונות המצ

ות וחל ינהמורכבים מש, התקן לפי דרישות רגיל/בטיחותי( Double Glazingכפול ) גוג שקוףזי םניום עלומיאמ ,מ"ד()למעט מ ותניטריו /חלונות .ג

החלונות ורכיביהם יהיו בעלי תו . ר לפי תכנון(אחו א מ"מ 6בעובי של ח אויר ומרו םעחות, לפ "ממ 4 יבועב)זיגוג  יהםוויר בינוח אמרו עם יתזכוכ

י די תקנו עליות וננעילה. החלופתיחה וגלגלים, ידיות מובנות, מנגנוני צירים,  ,EPDMמי ג, אטמי גוגלי זיגוסרים מקוריים, ובכללם: רזן ואביתק

 לכל במסילות :רשתות .פי הנחיות פקוד העורףלנף/ים פלדה, ם מזוגג עם כומיניוסוג אלמ ןחלו יהיה דבממ" היצרן. ה מטעםן מורשמתקי

 .אחת תרש לכנף כהכנה במסילה נוסף נתיב יותקן ,החלונות

תקן יו חלון, יס אורה בתרסגומרפסת שרות הלבאם פונה טבח מסניטריים וב בחדרים בחדר שרות, לקיר חיצוני מזוגגתו/או דלת דר חלון בהע .ד

 .י(פת כיסו)לרפות רפ ימכנור ורוא

משולבים בזיגוג קבוע פתחים ה תכןי ניום.ץ האלומייוע ו/או תכנון האדריכל עפ"י ן,סוג פרופיל, גוו .עשויים אלומיניום לונות והתריסיםמסגרות הח .ה

 .ירות מסךו/או ק מחסום,המשמש כמעקה/

 האדריכל.  בחירתחלב"( עפ"י "ה )מומע ושקופה א יחותיתבטזכוכית ן תותק ות(,ש חלוני)באם חצה ררי דבח .ו

 .ודרישות כיבוי אש אדריכלה ןתכנולפי ת, ת קבועואו רפפו/ו מכני ו/או סבכה בדלת ראוורוו ו/א( יעשה באמצעות חלון ככל שנרכש מחסן) רור המחסןאוו .ז

מערכות , (יתטלסקופ)פנורמית/ הצהצ ניתעי י נוסף,מון פניסגר בטח  5044ן ישראל ת לתקתואמ ,יתיחב ברר דה )ביטחון(דלת פל .דלת כניסה .ח

מ"מ  1.25עובי של בולוונת מג ה מפלדהשקוף בנימ .עצור דלת ומספר דירהמתון, תח מברשת סף ,נעה ו"רוזטות"ידית ירים, מגן צילינדר, צ

 כר.י בחירת המור. גמר לגוון לפבתנו צביעהאו  לבחיפוי ויני וף יהיולפחות. כנף הדלת והמשק

  בטחון/אש.דלתות  ותקנוויחיות רשות הכבאות, בכניסה לדירות בקומת קרקע יתכן לפי הנ .החברהבחירת גוון לפי   ,נילו יפויצ ממ"ד תדל .ט

ה ערך בכל היבט ר שוווי אחמיל ופלקסבורד ו/אמילוי  ה עשויה משתי לוחות מודבקים על מסגרת עםהדלת תהינף כ פנים: י דלתותמכלול .י

 מתאיםה ציפוי חיצוני מתועשצבע או פורמייקה או גמר הדלת.  אם לסוג משקוףצירים יותקנו בהת .אחרם, ייקסטיקה, וזק, אקחו –תפקודי 

אלי ן ישרלתק םבהתאלת יהיה הד שקוףמ. צדדים לפחות 3-נף הדלת )קנט( מצופה בבהיקף כ .יםני הצדדמתכת מש ידיות , עםלעמידות במים

בחדרי אמבטיה / מקלחת  יהיה עמיד למים.  ף לאחר התקנתו. המשקואטימה יפס לכוללת לד מר תואםגבו עץ ת פולימרי אהלבשו בעל 23ס' מ

פחות ים לנגוו 3ו מתוך יוצגו למגוון דוגמאות שלבחירת הרוכש מתוך  וון:ג   דלת.ף הוגג בכנאור, מז-"תפוס פנוי" וצוהר/ צו יי דמוובמנעול סיב

 על ידה. וחר/שיבם יו הספק/אברה ו/ידי החו על מהם לבן(, שיוצג)אחד 

 וסף,בנ .ג קבועקבוע סור, אין להדיירים בקומה( לאת כלש אמור לשמ )בחרום קומתי המוכרז כפתח חילוץ  בדירהח בממ"ד ובפת -ץפתח חילו .יא

 .הן הפתיחוחה וכיות סוג הפתיהחלון/תריס, לרבסוג  הפתח,דות יו שינויים במוץ יתכנח שיוכרז ע"י הרשויות המוסמכות כפתח חילבפת

 2 -ם כדלת וריצוף הממ"ד גבוהיהסף . יתחיצונ נגררת,/חב מוגן הינה דלת פלדה אטומה, הנפתחתדלת כניסה למר :פיקוד העורףשות ידר לפי .יב

 ,שונים לים בקוטריםתחי אוורור מעוגכן  פגוג ו+ זי ון אלומיניוםכיס. חלחלון פלדה כנף אחת או שתיים, הנגררות ל ס הדירה.מפל"מ מעל ס

 רוצתיפתח האוורור וליד  רג הקיע" פיקוד העורף(,לפי הנחיות )סינון אויר  מערכת תקנתה תנים לפרוק.פלדה )פלנצ'(, וני אותיסקבד חסומים

תקינתו הרי שסינון, ן המתקה החבר ע"י קדגש שבאם סופיו (.2010)תקנות הג"א מאי  כת לפי מידות היצרן.דות המערמי מקומית.הפרעה 

כך ע"י פיקוד לסמכו הוש בדיקת תקינות ואטימות נוספת ע"י הגורמים, יחייב ע"י הרוכשוקו ריפלכן וד העורף, קפי ע"יו ראושוקו דנבנתו והתק

ר הביצוע בפועל יגבל בפוע יצועבהמכר לבין ה ו במפרטשל סתירה בין המצוין בתוכניות המכר ו/א בכל מקרהכי יודגש  ניעת ספקלמ העורף.

 ף.רהעו ודיקת של פנוכת מעודהתואם הנחיו

 ריםאביז נתורך בהתקהצעקב , "נטו"ות פתחים דות מיטאאינן מבומשוערות בס"מ, בניה , הינן מידות 3מס' לה המפורטות בטב המידות – מידות .יג

 מסך ותירינות/קטריונות/וי דלתות/ חלשל מלבנ ,מיניהםם לייהיקפ יליםפפרומשקופים ות וכן  כגון: מלבנים סמויים ו/או מסגרות סמויו משלימים

  התכנון והבניה.   תבתקנוש כנדרלפתחים אלו  ממידות/שטח,לא יפחת  יםחים המתקבלמקרה גודל הפתבכל  .)לפי הענין(
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 אה וכלים סניטרים בדירהתקני תברומ – 4מס'  טבלה 3.6 

 בלה זו(טת לאחר הערוגם )ראה   

 
 

 קןתמי
 מיקום

 חטבמ
 ר רחצה חד

 םהורי
 רחצה כלליחדר 

 ת מרפס
 שירות

 ראח

 כיור מטבח
 ת/כפולה()בודד

 

ות מיד
 )בס"מ(

 --- --- --- --- ראה הערה )א(

 --- --- --- --- 'א סוג

 --- --- --- --- יןא  ₪זיכוי 

 הכיור רחצ

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- וןשולב בארמ 40/50 -כ ---

 --- --- 3.3.3עיף סראה  'א --- סוג

 --- --- אין ראה --- ₪ י זיכו

 לנטילת ידייםכיור 

 מידות
 )בס"מ(

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

 --- --- --- --- --- סוג

 --- --- --- --- --- ₪  ויכזי

וארגז  האסל
 )ב'(יפהשט

 

ידות מ
 "מ()בס

 --- --- רןצדות הילפי מי יצרןלפי מידות ה ---

 --- --- א' 'א --- סוג

 --- --- אין אין --- ₪ זיכוי 

 בט/ אמ

 מקלחת

ת מידו
 )בס"מ(

--- 
ן וראות כל דיהלפי 

 ראה בהמשך
 170/70 -כ

 )אמבטיה(
--- --- 

 --- סוג
 פעף משויצור

 ()מקלחת
 --- --- א'

 --- --- אין --- --- ₪ זיכוי 

ם קרילמים  סוללה
קיר מה ור,כיל יםחמ/

 המשטחאו מ

 --- --- מערבל פרח בלמער פרח מערבל רחפ דגם 

 --- --- א' א' א' סוג

 --- --- ג' ראה נספח ח ג'ראה נספ אין ₪ כוי זי

סוללה לאמבטיה 
 ם וחמיםלמים קרי

 --- --- )ה(וללהס --- --- דגם

 --- --- 'א --- --- גסו

 --- --- ראה נספח ג' --- --- ₪  כויזי

 ה למקלחתסולל
 יםחמלמים קרים ו

 --- דגם
אינטרפוץ דרך )-רב

 --- --- --- )ה( (3דרך 

 --- --- --- 'א --- סוג

 --- --- --- ה נספח ג'רא --- ₪ כוי זי

 --- יש --- --- --- זיקולנכונת כביסה ומים מ יבורח
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 קןתמי
 מיקום

 חטבמ
 ר רחצה חד

 םהורי
 רחצה כלליחדר 

 ת מרפס
 שירות

 ראח

 לשרוול חיצונית דופןב 4" חפת
, מייבש כביסהמ  טת אדיםפלי

סגירה  ומשקולת כולל תריס הגנה
 שמלח והזנת

 --- יש --- --- ---

 כלים כנה לחיבור מדיחה

יקוז כיור ההכנה משולבת בנ)
 (המטבח

 --- --- --- --- שי

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

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

 --- --- --- --- --- )הכנה( מים ימוםנקודת גז לח

 

 :ואחרות טבלהל ערותה

 להסכם הרכישה(. במסמך אחר שצורףזה או  טבלה, במפרט מכרב צויןבאם  ל רקבפועהקיים )

ניט/נירוסטה, גר ץ/קוורץסילי קוור /מחרסה, ונרת הקבחיל :ס"מ( 80/46ידות במ ס"מ או כפולה 40/60 ידותבמ ת)בודד ר מטבחוכי (א)

 ת לפיתוצר מ.ס" 40/50 מידותבחרס : רחצה כיור רה."י החבע ן/ספק, שיבחרהיצר לפי (:כיור רחצה שולחני )אינטגרלי ה שטוחהבהתקנ

  רה.החלטת החב

)מושב(  :סוי אסלהכילפי החלטת החברה.  תוצרת. 1385עפ"י ת"י  ליטר( 3/6נובלוק/חרס, דו כמותי )מו :פה טיארגז ש. תמונח: אסלה   (ב)

  .נירוסטהעל צירי ב כבד פלסטי

 תמיכה ות ומיטתפינסטר. מילוי עץ בפוליאי עם ציפולד עץ יקפי, שיזוק ה, בעלת חומוגניה מ"מ 3.5עובי אקרילי בתהיה מחומר  ה:אמבטי

 .מאיילה אופמ"מ לפחות מצ 2.5וון או לחילופין מפח בעובי מגל רזלב מפרופילי

ז לניקו יםעם שיפוע 2279ות ת"י מר העומד בדרישראות כל דין, בגנדרש בהוחת מהמידות על פי הקלחת לא יפשטח משטח המ מקלחת:

 המשטח.

העבודה או הכיור, מידות ברז משטח ישור על מקם מווהוא י ,למערב חפרדגם:  :בח. לקערת מטחסכם(כולל ) ים/חמיםמים קרסוללה ל )ג( 

ת"י ב ועומדתה ככל שישנהארץ  אחת לפחות תוצרתכש סדרות 3לבחירה מתוך  "מ.ס 20לעומק ס"מ לפחות ו 25 -בה כה בגופי ה:תהיינ

 .ל ידהע שיבחר/ופק/ים ו/או הסקבלן  י החברה/צגו ע"יוש 1385

 ות , מידהעבודה או הכיורמשטח ור ישעל מ והם ימוקמו  פיה ערבלמ : דגם: פרחכמים(ל חסכול) ר/י רחצהולכי, םקרים/חמיים סוללה למ )ד( 

ן החברה/ קבל"י וצגו עשי הארץ תוצרת ותכשאחת לפח ותסדר 3וך לבחירה מת חות,ס"מ לפ 15לעומק לפחות ו ס"מ 15באורך יינה: ברז תה

 .  השיבחר/ו על יד פק/יםהסו/או 

אמבטיה ית למיל' הקיר הכוללת יציאה תחתקס מהמי יםתותקן סוללה מים חמים וקר :באמבטיה :חסכמים(ולל )כ יםקרים/חמ םלה למיסול )ה(

  ומזלף. לפחות "מס 60י באורך וביל אנכלקה טלסקופי וממתכוונן, מוט החי, מתלה צינור שרשור

 60, מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך וונןמתכה ורי, מתלשנור שרכולל צייקל נבציפוי כרום   ,(3) רךרב ד - מהקירדגם: : תלמקלח

 מ"מ.  15טר וראש מקלחת בקו ס"מ 30ך ר, זרוע מהקיר באורבחירת הדיימזלף. לחילופין ולפי חות ולפ "מס

 .דהר/ו על יחים שיבו/או הספק/ ןע"י החברה/קבל יוצגוש רת הארץלפחות תוצ אחתכש רותסד 3תוך חירה מלבבטיה/מקלחת, ללות האמסו

עזרת ידית ם/קרים בותי)ויסות מים לחמיקרמי דו כמבל מיקסר בעל מנגנון ם מער,דגקלסוללת  למים חמים וקרים יהיו בציפוי כרום ניכל ה-

 יכללו חסכמים.אחת(ו

 .ילנ יברזו, יבור לביוב: חכוללת יפת אסלהז/י שטרגאכיורים ונת התק )ו( 

 .: לבןתוגוון הקבוע )ז( 

 . נת חשמלוהז שפכים וחיבור לקו דלוחין או : מים קריםה כוללתכביסנת כוחיבור למ הכנת ()ח 

 .צהללא אביזרי קשת בלבד אחרת, צנרת נחובאם לא נאמר : זה לנק' גהכנ )ט( 

 ירונית.שת העהרסופקת ממפרטורה המבט : מיםםמים קרי (י) 

 מניעת ל עומדים בתקן ישראליש עותקבוש לרכו ממבחר החברה, באחריות הרוכש, לבחור או אינםאם ב -אמבטיה(/)אגניתבועות רחצה ק (יא) 

 .  R-11 -ולא פחות מ קההחל
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 . ו הכיורח העבודה אמשטמישור מוקם על ברז המי = קר פרח וע.קב שרוולרז הנשלף מתוך ראש בנשלף =  (בי) 

  ת. ת אחידית ים, בעזרמרים /חיסות מים לקו)מיקסר( =  רבלמע  

 .יית ברז ו/או שניהםחת ו/או לפחמים/קרים, לראש מקל ל מים, שאה)אונטרפוץ( = חלוקת כניסה/יצי דרך-רב  

 יטה זו הלחות ר. בשנסטת קונדהפועל בשי יסהיבש כבשתמש במייש לה סה, ממיבש הכבייר חם/לחיבור ליניקת אובהעדר ח ונדנסר=ק)יג( 

 רה ם לחלל הדיש שעדיין נפלט אויר חיודג ספקת ל מיכל איסוף המחייב ריקון בעת הצורך. למניעים אכמ טתיבוש נפליהליך הנפלטת בעת תה

 בסמוך למכונה.

 וכו'(.יקוז נ ות/פתחיברזים/מקלחת )נדרטיוהקצה הסטערכות למוז מתוכננים ים והניקמערכת הספקת המלקחת בחשבון כי יש  (יד)

ם, הקפי מפני גלישת המי מחסום, וחת, ללא התאמת קוטר צנרת הדלוחין, שטח תא המקלגשם"י "מומקלחת ד שגון ראאמור לעיל כהשינוי מ

 ה.ז ברצפקולקיבולת הני מפל המיםהמים הנפלטת מ התאמה בין כמות ה עקב אירור הצפה בחדר הרחצעלול לג

 קה, יש לנקוט באמצעים מתאימים כגון החל ונעמ ת חיספוסלנה כולהאמבטיה אי תקלחת וככל שרצפגם למו טיה הינשימוש באמבוה הואיל (טו) 

  .מיועדות למניעת החלקהקות המדבת הדבק   

לאי של כיבוהגז במקרה מת וק זרינון לניתים מנגללבכיריים הכו ש להשתמשלחלון ובכלל, ינמצאים בסמיכות לבישול  ככל שמיקום הכיריים)טז(   

 ול.הבה/ות הבישל רצוני של        

 

 ה  או במסמך אחרמפרט מכר זם צויין כך בטבלה, ברק באעל בפוים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו מתקנד ויובהר כי צו)מ

 ם הרכישה(.ורף להסכשצ 

 

 ברצפה,  ,ניין(הב פים לכללותמשוחלקם יתכן )ביוב ב קולטניחי ביקורת לפתצנרת ו: אחר ורךלכל צ, נוספים בדירהנסטלציה אביזרי אי  3.6.1 

 ש(. כיבוי א וכמות, עפ"י דרישות )מיקום וי,יתכן מתזי כיבלציה. אינסטה סהנדבמיקום וכמות עפ"י החלטת מ, או בסמוך לתקרהרות בקי  

  בין י פיקודבללהעברת גז וכ וצנרת לצמפואו ו/ ני מרכזיימלמזגן ה. ניקוז סטלציינלטת מהנדס האלפי הח ,מיקוםב לקי מיםארון למח  

 . למאיידהמיועד עד המיקום  עבה,למ עדקום המיויהמ  
 

 הערה:  

  דמויטות סטטי ויצרו בליכיסוי מבודד וא התקנתבו ידרשו(, יתכן ויחיישככל בוי, )רת מים/ביוב/מתזי כיבר צנבמערך הצו  

 , כרמה בתכנית ונח יסומה, שלא בהכרצפמוך לקירות ורבסאו /ו ותקרה סמוך לקירותב ,סלים"או "ספ" תקורו אועמודים "  

 ת.תוכנימה ונהאו שסומנו ומאילוצי תכנון יותקנו במיקום ש  

 פתחי  ויתכן וידרש ןהבנייבה ים העוברים לגוינסטלציה בקולטנמהנדס האלפי הת"י, והנחיות  בחשבון כי יש לקחת ,בנוסף  

 תחזוקה. צרכיה לישג לאפשר שותם ויאין לחסום א, י ביקורת אלו וע פתחציב שידרידירות בהם ב , ולכןביקורת  

 

התקנת המערכת . ת כל דיןתהיה לפי הוראוולצת משותפת מא מצעות מערכת סולאריתבאות דירם להספקת מים חמי: מיםחימום   3.6.2

 .ר(המים )טיימ וםקוצב זמן לחימוהתקן  םם החמילי לדוד המישמיבוי חגלרבות  579לי רארישות תקן ישבהתאם לדהסולארית תהיה 

 )טיימר( הכולל מפסק קוצב זמן  מנט עזר חשמלי והתקןעם אלום חימאגירה )דוד( המחובר למערכת הסולארית וכולל יכל ן מתקדירה יו ללכ

 מני ההפעלה.לתכנן מראש את זבמאפשר 

 ב וצוהתקן ק לות חשמהמים באמצע וםרית, יעשה חימת סולאכרעות מעם חמים באמצמילספק  ן לא ניתןכל דית הם לפי הוראודירות שלל 

 לחימום המים )טיימר(.  זמן 

 גג או בסמוך להשירות או מרפסת בש כגון במקום מוסתר אך נגי :יקום הדודמ ;ליטרים 150: תבולבקי םחמיים לממכל אגירה )דוד( 

     סטלציה.האינ דסמהנ תכנוןפי עליון ל

 ת. לחאמבטיה, מק ה,רות מטבח ורחצ: קעיםלכחמים לחיבור מים  3.6.3

 .אין :"דלי"ברז   3.6.4 

 ה(.החלטת החבר )מיקום לפי: יש מונה מים לדירהכנה לה 3.6.5

  , ,PPR, S.Pת, פקסגול, מגולוונ : פלדהנורות: מים חמים וקריםחומר הצי 3.6.6

 פלסטי.: שפכים, : פלסטיןוחידל  

  .שי: הגז במטבח תודנק דעמקור הגז וה מצנרת גז בדיר 3.6.7

 : יש.הכנה למונה גז לדירה 3.6.8
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 (טבלה זוהערות לאחר  )ראה קשורתמתקני חשמל ות – 5' לה מסבט      3.7  

 ג' חון, ראה נספקודות טלפת מאור, בית תקע ונוי לנקודומחיר זיכ
 
 

 מיקום

ת נקוד
 מאור

 קרהת /קיר
 קל מפסלכו

 תקע בית
 רגיל

 תקע יתב
  מים   מוגן

 עתק בית
 לבמעג חכו

 פרדנ

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון

 דותנקו 3 כ"סה

 חר/ הערותא

 דירהל כניסה
 ואהמב או

1 1 - - - 

 לחצן ן+פעמו -
 אינטרקום -
מפסק תאורה ללובי  -

 דר מדרגות.קומתי/ח
 שמל דירתי.לוח ח -
 ת כוללארון תקשור -

 שקע. 
 הטלוויזיארון טלפוניה/- 
ם אחר או במקו)

תאם לקביעת בה
 (תכנןהמ

 רדיו דרח
 כלאו ופינת

2 3 - 
1  

 )למזגן(
1 

תוספת  -יס חשמלי תר
ל להפעלת נקודת חשמ

 יס.תרה

 - - - 1 1 פרוזדור

 3מעל  בפרוזדור באורך
ל זדור הכול' או בפרומ

דות נקו 2 "ר", פניית
 ת + מחליף.וחמאור לפ

 1 בחמט

4 

)אחד מהם 
חד כפול, וא

מוגן מהם 
 בדרגה
 רגילה(

- 

 )יג( 3
,מקרר,מדיח תנור

)אחד מהם מוגן 
מים בדרגת 

44IP) 

- 

השקעים, בתי  יקוםמ
 ליה מעהתקע יה

דה ככול משטח העבו
 האפשר ובהתאם

ו לתכנון המטבח יותקנ
ים ח נפרדשקעי כ

 קררנור, למלמדיח, לת

נה שי חדר
  הורים

1 
)כולל מפסק 

יף מחל
 למנורה( 

 

4 
 ם לידי)שני

 המיטה(
- 1 1 

ק' )נינטרקום א -
 ד(ר בלבדיבו/שמע

   רחצה חדר
 הורים

1 
 )מוגן מים(

- 1 
1 

ת תקע )בי
 לתנור(

- 

ור תנתקע לבית 
 בהעדר חלון,חימום+ 

 ' אוורור מכניהכנה לנק

 - 1 1 - 3 1 שינה חדר

 ד/"ממ
 שינה ח.

לפי מנורה 
חיות הנ

 עורףהפיקוד 
 1 (למזגן) 1+  1 - 3

ד ופי תקנות פיקל
 רףהעו

 ר רחצהחד
 כללי

1 
 ()מוגן מים

- 1 
1 

 )בית תקע
 ור(תנל

- 

בית תקע לתנור 
התקן קוצב  +חימום+ 

וד פסק לדזמן הכולל מ
במיקום עפ"י שמש ה

 התכנון. 
 ן,ובהעדר חל+

 ר מכניהכנה לנק' אוורו

 ותפסת שרמר
1 

 ים(מוגן מ)
- - 

2 
 מוגן מים

 ה,סביכונת כ)מ
 (יסהכבש מייב

- - 

 משמרפסת ש
1 

 מוגן()
- 

1 
 ן()מוג

IP44 
- - 

תריס חשמלי + כולל 
תיחה פמפסק + מנגנון 

 ידני.
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 מיקום

ת נקוד
 מאור

 קרהת /קיר
 קל מפסלכו

 תקע בית
 רגיל

 תקע יתב
  מים   מוגן

 עתק בית
 לבמעג חכו

 פרדנ

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון

 דותנקו 3 כ"סה

 חר/ הערותא

 מחסן
ל )ככ

 שהוצמד(
1 - 1 - - 

של  יכת החשמלצר
מחסן תחובר לשעון ה

מל הדירתי אליו החש
 .משויך המחסן

ת שהזנו או לחילופין
ל ל של כהחשמ

ה יחוברו למוננים המחס
נפרד וף משות

בד, או לם בניחסלמ
ל מחסן, לכה נפרד מונ

ועפ"י  כרהמו להחלטת
 תו.בחיר

 מסתור
 כביסה

- - - 
1 

ט הכנה ק)פ
 (למזגן

- - 

 
 

  ותלטבלה ואחרהערות 

 אחת. דלקהודת הכולל נקרה(, אהיל/ ארמטו -נורה וכיסויא גבי קיר או תקרה )ללבית נורה על  = תקרה /קירר מאו קודתנ (א)

 (.קעים או יותר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד)שני ש רגיל. שמלחי הניזון מזרם שמלמתקן ח לחיבור ודדבע" = "שק רגיל()ר קע מאובית ת (ב)

 חות.ר לפמ"מ 1.5בכבלים  ר יבוצעהחיבו

ר וחיבה ע בנפרד(.קש ספר כלפנל אחד, נבותר או י י שקעים)שנ להניזון מזרם חשמל רגי וי,יסשקע בודד עם כמים:  מוגן תקע מאור )רגיל( בית  (ג)

 מ"ר לפחות.מ 1.5בלים וצע בכבי

לכמות  תוספת ינםשאוא' עיף בסים ר(, המצוינה או קיור )בתקרשל נקודות המא תאור בלבד לאופן ההדלקה לה=אור הדלקה כפות מדנקו (ד)

 '.א מאור המצוינות בסעיףה נקודות

 ודה/ות "כוח".נק ם בהכרחושאינ ,רד(פל נכל נק' במעג)ד לי נפרי מעגל חשמבעל גא/ים ם" הנמצשקע/י" = בית תקע מעגל נפרד (ה)

 דרגת הגנה גבוהה.בם מיוגן צה מהקזר פרד אך אביחשמל נ רח במעגלבית תקע מוגן שאינו בהכאו אחר=  IP44הגנה תקע עם דרגות ית ב (ו)

בים, ין מחשב – תשורה, נקודת תקיונדת טלפכוללות נקווחוד או ל קומפלט(יחד )נקודות ב 3= )מחשב( קשורתת/טלפון חוץטלויזיה/ת נקוד (ז)

טרנט. אינ/םפוניהטל שתלר יבור הדירהללא ח  י כבלים.חובה כאמור, ואפשרות לחיבור לקליטת שידור לקליטת שידוריור בחי –טלוויזיה  ודתנק

 .יסוולל כיכ 1מודול  55סא וקופ נה בקירת ההכמריכוז התקשורת ועד נקוד כהכלול צינור וחוט משינקודת התקשורת ת

 .(ייןלפי הענ עמדת שומרלדלת כניסה למבנה או לורת פנים )יזרי קצה לתקשאב לה/ות מלאות כולקודנקום(= )אינטר ניםפון נקודת טלפ (ח)

  מ"מ.  2.5נפרד עם כבלים ק בר ישירות ללוח למפס, מחומעגל חשמלי נפרד גביל ע וחקע כת בית = קודת כחנ (ט)

נקודת ההכנה  וז תקשורת ועדריכמתקשורת )מחשב( ק' הכנה לנ בלבד. יכהשט משרוול"( וחו") לצנרת חרת הכוונהאוין לא צ באםה"= "הכנ (י)

מניעת ספק ל תנור להט" )ספירלי(."מפזר חום" ולא " יר(,הדית חריו)בא קןיותחדר הרחצה על דלת מנמצאת  באם ההכנה לתנור חימוםבקיר. 

 ן מים.גמו עשק חימום כוללת ורנה לתנההכ החברה. ע"י ופקיםם לא מסחימו יודגש כי אמצעי

ם ותה/את אם כבידליקים/ממ יהם, אךיחוק בינוי, משני אביזרים נפרדים שונים הנמצאים ברת להדלקה/ כיבתנויודה/ות מאור הננק =חליףמ (יא)

 מאור. דה/ותנקו

 שמל.הנדס החשות מבעקבות הנחיות החוק ודרי ק'ויים במיקום וסוג הניתכנו שינ (יב)

תחובר ישירות לכיריים. הנקודה מקום המתוכנן ת לחארון המטבח, מתת בלת פאזיקודת תנקן תתו ר תלת פאזי=ויבוללת חמגורים הכ תבדיר (יג)

 החשמל הדירתי. וחת בית שקע והמפסק בללול את כל החיווט לרבותכ דההנקו. 2.5/5ל ותחווט בכבהחשמל  אזי בלוחלמפסק תלת פ

 

 או במסמך אחר זה  רבלה, במפרט מכך בטצויין כק באם רעל ובפ לעיל יותקנוות ת בהעריש התייחסו ביהםם לגד ומתקניציו )מובהר כי

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

 לתאורת לילה  בתמנגנון שודר מדרגות בחלחצן להדלקת אור  .שי: רות מאונקוד מה:ית: בכל קואה קומתרגות/ מבוחדר מד  3.7.1 

  יש. :קומתית הבואמה להדלקת אור בדירמתוך ה צןלח .שי :ראו לחצני הדלקת ש.י אור:גופי מ. עהוקב                             

 יתר(.ה להש)בק הבניהוון תקנות התכנעל פי  ות( בדירההכנת שרוולים )צינור: טלפון חוץ 3.7.2 

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

 "י.י דרישות התלפ ,טנדרט: ס: סוגקעשלקה/רי הדאביז 3.7.4 
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 לפי  מיקום:ש : ידירהבתוך ה (,)כולל שקע רגילדירתי ולוח תקשורת  דולים(מו 6-ם פנוי למקו )כולל השארתתי דיר ח חשמללו 3.7.5  

 אין.שעון שבת: . : ישמפסקי פחת החשמל.  נדסהון מתכנ  

                           וצב זמן.  קולל ש.  כ: ישמליחשמש/נקודת חשמל לדוד מים,  3.7.6 

 .אמפר 3×  25זי: : תלת פאדירתי בורגודל חי 3.7.7 

 

 שית בקומתכניסה הראה לפתיחת דלתלחצן , כולל בורדי שמע )אינטרקום .5 טבלהפורט ב: כממיקוםיש, : מערכת אינטרקום 3.7.8 

 ורים(.ינה הבחדר ש רלשמע ודיבוופומית  ,הכניסה  

 ן.י: את(דנפרור )סגמעגל ת בה נוספת טלוויזירכמע 3.7.9 

  תיזיה רב ערוצילקליטת טלוולחיבור לכבלים  הכנה :זיהוויטל ה לקליטת שידוריהכנ 3.7.10 

 .  (אשר תספק שרות זה ערוצית -הטלוויזיה הרב לחברתרות שי"י הקונה יולם עעל  אשר ישבפוממיר וללא חיבור  ללא)   

 :םרים אחיתקנימ     3.7.11 

תלת פאזי ולרשת החשמל תתאים לחיבור כת ל הדירתית. המערחשמצריכת הה של ולבקר טורמערכת לנין ותקדירה תבכל  -

 משתנים.ה החשמל ריפיזנת תעהאלית ותאפשר הישר

 :כת תכלולמערה

 רכיב המודד זרם חשמלי, על רתית אשר מתבססת יהחשמל הד וחת מדידה בליחיד 

 .לחוטיאור תקשורת לשידדת יחיי( ח תלת פאזלובור זרם עחיישני לושה )ש

 ה ברורה.רה מקומית ומציג אותם בצורת הנתונים בצוד אחוטי המקבל ומעבאל דיגיטליצג 

הצג יציג לפחות את מהרצפה מ',  1.5ה בנגיש ובגום במקו כניסהואת הבמב /כניסהת הבסמוך לדלה ם הדירבפנייותקן הצג 

 . לותם הכספיתת עוא"ש( )בקוטברת צטוהמ שוטפתה נרגיהכת האנתוני צרי

 .3.5סעיף  ם בטבלת פתחיםיסיראה גם תר .ים/ישמלח יס/יםר לתרחיבו -

 

 רה:בדי חימום,תקני קירור / מ.         4 

 :ולתכל ראש ,פאזי תלת סטנדרטית אחת מרכזית מיני למערכת בלבד הכנה ,ישן. אי זימרכ ידירתי מינ וירמיזוג או 4.1 

  לכל וקצר יליע אוויר פיזור המאפשר אחר או במיקום וןסדרהמ או האמבטיה רחד תקרת יתלתחת בצמוד יידלמא מתוכנן קוםמי      .1                   

 ;דירהה חלקי

                       תוכנןהמ המיקום ןבי ההרצפ במילוי ונעה מוכנסת בקיר חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "צמה" לרבות שותדרהנ התשתיות יצועב      .2                   

  מוצא .יסההכב רניקוז מסתול וא רצפה וםחסלמ יידהמא ניקוז 3* 2.5נפרד  למעג כוח שקע ,מתוכנן למעבהה המיקום ועד יידלמא                            

 .בפועל המערכת נתתקלה דע ,בסג בלוח כיסוי באמצעות הסתרה יכלול "צמה"ה                            

 .ר המסדרוןקי על התרמוסטט למיקום עד המאייד ממיקום ירק לפיקוד ריק ולשרו התקנת                         3.

 .אוויר מיזוג יועץ דיי על מערכתה לתכנון תאםבה יהיה ההכנות קוםמי       .4                  

 .מעביםה / מעבהה םמיקול תרומוס צנעמו םמיקו      . 5          

 ההכנה תכלול: "ד. במקרה זהבממכנה למזגן עילי צע ה, תבורףד העופיקו רישו.       בא6  

 החשמל. לוח ה ישירה מזנרדת המל נפדת חשונק -                    

 סה.גר במכינור ייסהצ קצה ירה.פעיל בד רצפהיקו מים, מנקודה בקיר מחוץ לממ"ד ועד אל מחסום צנרת נ -                    

 ון.וסתר ע"פ התכנומ היה במקום מוצנעבה יקום המעמי -                    

 .יריזוג האומ יועץלתכנון ם בהתא הנ"ל הכנותהכל  -                            

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

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

 .מים ניקוז וצנרת גז נרת חשמל, צנרתצ לרבות ותהנדרש

  .ןאי: יןרכזית בבנימ מיזוג אויר דירתי הניזון ממערכת 4.3

   .אין: על בגזהפוום ור חימתנ  4.4

 (.)בחדרי רחצה .מוגן שקע הכוללת ימוםח לתנור נקודה עצתבו. : איןל בחשמלם הפועור חימותנ  4.5

 .אין :םורירדיאט  4.6

 : אין.יםחשמליורים קונבקט  4.7

 .: איןצפתיר חימום תת  4.8
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 : אין.מיתקנים אחרים  4.9

 

 סן:במח בדירה, יחותבטכיבוי אש וי סידור .5

 .: יש()באם נרכש במחסן .תואע"י רשות הכב שדריככל שי: הבדיר לרים(:)ספרינקטומטית או שי ארכת כיבומע 5.1  

 .הכבאות דרש ע"י רשותייככל ש: ןשגלאי ע 5.2  

 יש. ד(:)ממ" רחב המוגןבמת סינון מערכ 5.3 

 

 ות פיתוח ושונות:ודעב .6

 חניה 6.1 

                      רש;חום המג: בתכולםה. הבניי היתר לפ :ניםהבניי לכל חניה ותקוממ סך הכל 6.1.1   

 קרקע. מתיש, בקו רט(:)לפ חרבמקום א חניות . פיתוחו/או ב תףרהמומת בקחניות כל ה                                

 כר.ת המבתוכניוין כמצ: וםמיק הי היתר הבניפל: חניות מספר: יש, טית/משותפת(פרחניה לנכים ) 6.1.2   

 רשמי   גת תג נכהצ)עם ה רוכש דירה נכהיה להיתר, תימכר לנחיתוח ובנספח הפ/כנית המגרש/סביבהומן בתכים כמסחנייה לנ             

 .נכהו לדייר שאינ םוג הבנייניםנכה, בין כלל דירי  ש (, ובהעדר רוכעם משרד התחבורהמט                               

 : יש.הרמערכת תאו כל.רילפי הנחיות האד, שתלבותאבנים מ /מוחלק טוןב ה:לא מקוריה חנ תמר רצפג 6.1.3  

 יש.: שה לחניה מהכביגיש 6.1.4  

 .מון בתכנית המכרסי: לפי םומיק לפחות.אחת : רהספר חניות לדימ 6.1.5  

  אין. :לחניהבכניסה  וםמחס 6.1.6  

    

 יתוח המגרשפ 6.2 

  מבואת ברוחב לפחות[ מרוצף יהיה  כניסה שביל  .יןיבנכל ל יסהכנעד למבואת ה יליםשב/וניחיצ חבהר תתוכנן רשהמג בתחום                               

 .ינוןג בעל ומואר, ]לבנין הכניסה   

 .עיתבט/ אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן טלי: בטון/ גרנורשבילים: חומר גמ 6.2.1  

 .על גוון בהירב היה ככל הניתןי הריצוף בן טבעית.בות/ אים משתלפלט/ אבנאס ליט/ן/ גרנובטו: מרחומר ג: ותמדרג /םילישב 6.2.2

 וני במים בהתאם סכגינון ח יתוח(וכנית אדריכל הפת )על פי .יש :צמחיה מצורפת(.ימון בתכנית  )על פי ס.שי: תפתחצר משו 6.2.3   

  .לאותרד החקת משהנחיול                                

 ם במים בהתא חסכוניפיתוח( גינון פי תכנית אדריכל  לעיש. ) צמחיה: .( ן בתכנית מצורפתי סימו)על פ. יש: ותפתמש חצר 6.2.4  

 ות.רד החקלאלהנחיות מש

 . (קיהרכת השא מען וללונמג לא לשטח ונהכוה, לפי תוכנית המכר )חצר :ר מחדרחציציאה ל; יש: ות הגןה/דה לדירמוחצר, צ 6.2.5  

 "י הרוכש בעתיעשה ע י הבניין (לומים מש להרחקת) קע בחצרות פרטיותני הקרניקוז פשיפועי  דור: סיהערה   

 . הפרטיתור הגינה דסי    

 ,'(ת וכוחושו ת,צנררזב/ים, מ), חלחול ביוב ומיםשמה/ות, גז, גייתכן : ות גן/הצר הצמודה לדירבחותפות, שות מט מערכפירו 6.2.6  

 (.רמכח יוצג בתוכנית הא בהכרושל ןייהענ לפי הכל) ויכיב רת,קשותל, חשמ   

 מ"ר. 7-חות מלא פבשטח  : יש,ןות גה/דה לדירח מרוצף בחצר הצמוטשמ 6.2.7  

 הרשויות.  שתתר הבניה ודרילפי היחומר: : שגרת של המו/זיתגדר בח 6.2.8  

 .חברהביעת הפי קול רתושהמאח וכנית הפיתותלפי בגובה ממוצע    

 אין.(: בחלקה חהמה פתוקולשת )ודים מפועמ קומת 6.2.9  
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 תותפומערכות מש .7

 מערכת גז: 7.1 

 ר בתוכנית ואהמת ובמיקום ,אום עם חברת הגזבת, רקעיק -תתגז  י/רצוב אמצעותב ידור מרכזיס קת גז:פנה לאסהכ   7.1.1  

 ת הנאה וזיק נהרך תינתידת הצובמ קומית.המ ותהרש שותדרי עפ"י אוו/ ברההחע"י  יקבעשבמיקום אחר  או המגרש או הבניין   

  ותחזוקתה. זת הגלהנחת צנר    

 .רת הגזחבות בבעלנם היפקת הגז וצנרת אס ,ורהגז כאמ יצובר/ מובהר בזאת כי   

 ;: ישירהלדמרכזי  מקורמצנרת גז  7.1.2  

 (..63 ף)סעי 4 ה טבלהרא: קוםמי. ש: יתוך הדירהז בצנרת אספקת ג 7.1.3  

 

 :בוי אשדורים לכיסי 7.2 

 .הבטיחות ץות יועהכיבוי והנחי רשות לפי דרישות :גותבחדרי מדר לחץ מערכת להפעלת 7.2.1  

 חיות יועץ הבטיחות.הנות הכיבוי ורשלפי דרישות  :יםורפרוזד/ותבואבמעשן  רכת ליניקתמע 7.2.2  

 טיחות.יועץ הבהנחיות הכיבוי ו ותרש ישותדר לפי :קלרים()ספרינם מתזי –ית טכיבוי אוטומ רכתמע 7.2.3  

 ץ הבטיחות.והנחיות יוע ת הכיבויושות רש: לפי דריולתןארגזי כיבוי ותכ רבותות כיבוי לעמד 7.2.4  

 יועץ הבטיחות.ת יבוי והנחיורשות הכ פי דרישותל :י עשןלאג 7.2.5  

 

 יםי בשטחים משותפיבוות כ( וארונ)הידרנטיםי יבוזי כבר ,אש כיבויו גילוי ותמערכ רבותלורי הכבאות, סידכל הערה:      

 הכבאות. תות רשוכמות לפי דרישמיקום ו פרטיים, או             

 

 חות.טייות יועץ הברשות הכיבוי והנח ותי דרישלפ: ףומת מרתבקר מאולץ אוורו 7.3 

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

 .אין דיירים:לשימוש ה יםדר/ר בחאויוג זערכת מימ 7.5 

            סההכני לתד ליד קרקעה בקומת וקמוימ הדואר תיבות מיקום: שגוי. לדואר  1הבית,  דלווע 1ל דירה, לכ :תיבות דואר 7.6 

 .816  י"תו יהבניו ןותכנ נותתק לפי םמיניואלו תחזי בעלות יוויה הבנייניםבמקבץ אחד לכל או  , יןבניכל ל                    

 : ם אחריםמיתקני 7.7 

 לשימוש כלל  יםחדר/ ם(,לקים משותפיבח)רה תאו ם, מערכותגר מיאמ, םת מיומשאבויקה מערכות סנ  

 צים.והיועם מתכנניה וכניתתפי ל :מיקום וכמות .וכו' סמוכים לטובת הבניין יניםניבבאו  נים סמוכים,יולטובת בנין בבניי יםיירהד  

 

 יתכות תשתמבנה למערה בורחי .8

 המקומית.ת יות הרשולפי הנח: צרחל פרדנ מונה מיםש; : ייתבל שיראונה מים מש; : יו מים מרכזיחיבור לק 8.1  

 יש. זי:רכביוב מל בורחי 8.2  

 ; יש. חשמלבהתאם להוראות חברת ה ,ת החשמלרשלחיבור הבניין  8.3  

 .ניםוהטלפדירה לחב' ור החיבכולל (: לא הבניה )בקשה להיתרתכנון ולתקנות ה אםבהת :יםהטלפונ לרשת יןר הבניבוהכנה לחי 8.4  

  (.3.7.10 גם סעיף אהלבד )רב כנהה .אין (:אינטרנט/הי)טלוויז לרשת תקשורתבניין חיבור ה 8.5  

 פועל יצועם בעבודות שב. ישההרכ במחיר םכלולי, י גישהרכניקוז, ד ים,ומכ, קירות תה: כביש, מדרכתוח כללי הגובל במגרשפי 8.6  

 .חברהבאחריות ה אינםהרשות המקומית יעשה ע"י   

  .ה(בניאו אחר לפי היתר  יםלים טמונ)מכ .יש: פהירת אשמתקן/ים לאצ 8.7  

 .הרשות המקומית יע": וי אשפהינפ  

  

 רכוש משותף .9

 :המשותף שתיאור הרכו 9.1 

 כר.כנית המותפים בתומשו כסומנבאם : םשותפימ ת חניהמומקו    9.1.1   

 .יש: (חלקית חהפתו ,םמודיוע ת כניסה)קומ חלקית מפולשת קומה 9.1.2   

 בחברה.ת חלטלפי ה: דים לדירותמושאינם צ מחסנים 9.1.3   

 .: ישכניסהאה )לובי( בקומת בומ 9.1.4   
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 יש. : קומתית מבואה )לובי( 9.1.5   

 .ייןל בנבכ 1(: )מספר תמדרגו ריחד 9.1.6   

 בכל בניין. 1: מספר מעליותש; : ימעליות: יש; יתפיר מעל 9.1.7   

 יש.ם על הגג: ניידי מיתקק התפוס על החל ותפח: לגג משותף 9.1.8   

 ממ"דים. -דירתייםש מרחבים מוגנים י אין. :קלטמ ממ"ק/ 9.1.9   

 ין.א: דים משותףוחדר ד 9.1.10   

 ת, משאבו חדר בות סחרור,משא רכות סולאריות,מע :( כגוןשותפותמ ו/אות ות )פרטיוניטכ רכות: יש מעל הגגע יתקניםמ 9.1.11  

 . כל דיןי ל פרוש רשות מוסמכת עתדאחר ש קןוכל מיתמים מאגר           

 .ש; ישטח ללא גינון : יש.חומי המגרשושטח פתוח בת חצר 9.1.12   

 שותף וש ממסומנים כרכה, ים אחרים במפרט זהרט בפרקכמפו: ותףמשוש ם רכית שהינשל הבם נוספי יםקנים וחלקמית 9.1.13   

 כר.ות המיתוכנב   

 

 :אם מהרכוש המשותףצישאין להו (מיםיאם קיב) ים/חלק 9.2 

 מילוט(.) ,י מדרגות/רחד 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 שותפת.מגישה לחניה  9.2.3   

 כניסה.ת לובי בקומ 9.2.4  

 י.קומתלובי  9.2.5  

 על הגג. (תפיםהמשו) ם השוניםמדרגות אל המיתקני שה מחדרגי 9.2.6  

 דר מכונות.ת אל חשה מחדר מדרגוגי 9.2.7  

 .)משותפים( י/יםכנלחדר/ים טי בי קומתוו מלשה מחדר מדרגות אגי 9.2.8  

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

 .יותעלמ 9.2.10  

 ת(.רחבים מוגנים בדירויש מ -ן)אי .קלטמ/ "קממ 9.2.11  

 שותף.החברה כרכוש מע"י  ווגדרככל שי: חרלק אח 9.2.12  

 

 שותףבית מ 9.3 

  שותף או בביתמוק המכר דירות(, המוכר דירה בבית ח –)להלן  1974 – דת(, התשל"רומכר )דיהחוק ל 6בהתאם לסעיף  א()  

  יהמצושל התקנון  ראהבטל או משנה הותו להחיל על הבית מאו שבדעעל הבית ל חש קנוןשותף והתית מכבהירשם ל המיועד    

 ן; ואלה העניינים:אותו עניי טים עלפרהמכר  וזהלחו לצרף אפרט ן, חייב לכלול במהלמנויים להעניינים ה יין מןהמתייחסת לענ    

 ף;תשולק מהרכוש המחהוצאת  (1)    

 ה;מוד לדירהצ תףהמשוק ברכוש החל שליעורו ש (2)   

 בקשר אליו; ויביםחם המף ובשירותימשותבהוצאות הבית השיעור ההשתתפות  (3)   

 תף;ניהול הבית המשו ברחלטות בדסדרי קבלת ה (4)   

 דירות; ר)א( לחוק המכ3ו בדרך האמור בסעיף קבע שר השיכון בצש עניין אחרל כ (5)   

 יב כמי שהתחי מכר,האמור בחוזה ה )א( יראוהו, על אף יף  קטןויים בסעמנהם יינייין מהענל ענע פרטים סרוכר שלא ממ ()ב  

 . על הבית  המשותף לוניין יחולגבי אותו עהמצוי וראות התקנון שה    

 

 לדירה: כוש המשותף הצמודברשל החלק  רושיעו 9.4

 של כל ( לשטח 5' סעיף זה פרק אר כמ מפרטכמפורט בובה ישאופן חו )כהגדרתה הירשבין שטח הד סיהיה קרוב ככל האפשר ליח 

  ל רשות כ על ידי שיידרכפי ש ית המשותף,הבברישום  ט אחר הקשורבכל פרן ביחס זה או תיקו לף לכ, זאת בכפונייןחידות הדיור בבי  

 ים לדירהודמהצחים שבון השטו בחקחלא יילף כוש המשותרב כל דירה בבית בחישוב חלקה שללקבוע בתקנון, כי  המוכר רשאיסמכת. מו

 (.6סעיף  תם במפרט זה פרק א')כהגדר
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 יהול הבית:דבר נבטות י קבלת החלסדר 9.5

 .1969 -ין התשכ"טקעחוק המקרפי הקבוע ב היה עלי 

 

 :ובשירותים המחויבים בקשר אליואות הבית המשותף וצשתתפות בהההשיעור  9.6

 ה.דיר צמוד לכלותף השכוש המברשל החלק  ווריה על פי שיעהי 

 קתת של אחזצאות הקבועויב ההולקן היחסי ברכלום חשבתו יחויבפועל מוש בא יעשה בהן שיתהיה בידי המוכר ולקה בהן רות שהחזדי

שלומן תמ כר יהיה פטורובפועל ביחס לרכוש המשותף, אשר המ וצאות בגין צריכהההלום רכיב תשהבדיל מלבד, הרכוש המשותף בל

 ון המצוי.עה שלהן כאמור בתקנות ההצבוע מזכויגרלי מבל ות, וזאתהאמור לדירותס ביח

 

 תף(:לרכוש המשו יוחזרואו ש/משותף )וכוש הרם מהקים המוצאיהחל 9.7

 מצ"ב הכניות שטחים הבאים אשר מסומנים בתותף המהרכוש המש אויוצ, הסכםב ניין זהעור במבלי לגרוע מהאמ      

  ר.המכ או בהסכםכר ו/ממפרט הב ו מצויניםאו/      

 רה.של החבף לפי קביעתה המשות בביתדו לדירות ויוצמהרכוש המשותף חום המגרש מוצאים מניה שבתקומות החמ .א

)למעט חדר עגלות משותף, באם  ההחבר י קביעתה שללפת המשותף ביירות שבדדו לכוש המשותף ויוצמהריוצאו מ המחסנים .ב

 המשותף. ום הביתמועד רישד עו נמכרואשר לא שותף מרכוש המהם שהוצאו יטחכל השוכן . (םקיי

 ל(.לעי 9.2.9מור בסעיף לק כאחעט הוגגות )למ גינותסתורי כביסה, , ממרפסות .ג

 ותף. שש הממוצא מהרכו  יים(ק )באם איםחדר השנ .ד

      על  ו שתחול ה ו/אלספת החנוין עיר ינבת ולפי כל תכניויאושרו לבנייה במגרש לפי התב"ע,  יה אשר אושרו ו/אובנזכויות הל כ .ה

 בעתיד. אשרו ייר שן עיות בניתכני ייווצרו על פייות בניה עתידיות שוכן זכוהקרקע, 

שבבעלות המוכרת  ם לתאדו החניות והמחסניצמירות, יולדמחסנים האו /צמדו כל החניות ויושותף לא שום הבית המבעת ריככל ש .ו

 .כמפורט לעיל

 

 

 

 

 

 

  ____________   ____________   ____________ 

 כרחתימת המו     תאריך          ונהחתימת הק         

 

 משותף.בית היגות הרו לקונה ולנצוספים שיועבנכים מסמ ספח א'נ
 רות.זהואערות כלליות ה ספח ב'נ

 .ת זיכוייםאוטבל       ח ג'נספ
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 ותדירבעלי ה ותולנציג מסמכים נוספים שיועברו לקונה – 'נספח א

 

 ט:של המפרתי נפרד בל לקכח ורפלו יצוניות אתוכ 10.1  

 דירה.ה( של חיצוניות)כלליות דות חדר ומימידות של כל  הכוללת 1:50 -ן ממידה לא קטבקנה תכנית הדירה  10.1.1   

 ה.תף בקומשוהמכוש רהכוללת סימון ה 1:100 -ן מנה מידה לא קטת הדירה בקצאומה בה נמהקנית תכ 10.1.2   

 קומה.בותף מון הרכוש המשהכוללת סי 1:100 -מ ה לא קטןמידה בקנ יתטיפוס ת קומהתכני 10.1.3   

 משותף ה מון הרכושסיללת הכו 1:100 -מידה לא קטן מתף בקנה רקומות מות; ת מפולשת כניסה/ קומותכניות קומ 10.1.4   

 .1:200ה דלקנה מי קטןילום מובצ לצרף ןושטחים דירתיים מוצמדים; תכניות אלו נית   

 .1:100 -לא קטן מה מידה ת גג בקנקומת כנית 10.1.5   

פת משות צרחהכוללת סימון  1:250ה בקנה מידניה היתר ב בלתהמקומית לקוגשה לרשות הפי שית המגרש כתכנ 10.1.6   

 צמודות. ותוגינ

 

 יבות על פלר יןל דכל בהתאם למסור , שישררי הגימוחומת ולורכמעלכל ה שושימו מסירת הדירה יינתנו הוראות תחזוקהבעת  10.2  

 בעניין: ק המכר דירותחו   

 ימורם.בי הדירה על גזוקת כל רכיחת לתולות שוטפופע א()   

 מערכות מיזוג אוויר, מערכות בטיחות,  דירה לרבותב המותקנות ותהשיר ותמערכ שלותחזוקה מונעת ה כוללת תחזוק ב()   

 .באלה אות וכיוצכניאלקטרומת מערכו   

 ם נדרשות.ותקופתיות, אשוטפות ביקורות ון פיוא תרותדי ג()   

 שר.ק צירתלי טלפוןר ספק ומספיצרן/ בות שמותדירה, לרים בתקנהמו ציוד ומערכות ת אחריות שלותעודפרט טכני ומ )ד(   

 

 מור של הגיי ומרחו מערכותשל הה תחזוק והוראות ניתתכ (1) יןה בבנינור לרוכש דירה אשר לו נמסרת הדירה הראשוהמוכר ימס 310.  

 עניין:בת המכר דירוק ופי ח לרבות על ל דיןמסור בהתאם לכן שיש חובה להבניי  

 .ורםל גימע ל רכיבי הבנייןתחזוקת כשוטפות ללות פעו )א(   

  מיזוג מערכותיות, ליחות, מעבט מערכות ותין לרביהשירות המותקנות בבנקה מונעת של מערכות וללת ותחזוכ תחזוקה ב()   

 באלה.א וצמכניות וכיאלקטרו מערכות  יר,ווא   

 .נדרשות אם ותקופתיות,רות שוטפות וביק אפיוןרות ותדי ()ג   

 שמות יצרן/ ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.נה, לרבות מבמותקנים בה רכותומעציוד ל עודות אחריות שטכני ות מפרט )ד(  

 יליה.מיפקסומספר  ר טלפוןרבות מספח לתוהפיות המערכוניין, של הב המתכנניםות שימת צור )ה(   

 ת בטיחות ותקשורת, מערכוחשמל ת, ה סניטריטלצישל אינסות בלבד משותפ( למערכות הAS MADEת עדות )תכניו )ו(   

 אמור ירה הדל רוכש הה עתב ולפיבכהנחיה  המוכר יצרף למסמכים האמורים נה ובפיתוח.מכניות במברורכות אלקטמעו   

 מינויה. םיד עשתמונה( מ אשונהלי הדירות )הרהקבועה של בענית או יגות הזמלנצם אות ורלמס   

 

 

 

 

 לעיל, יראו החברה  10.3בסעיף  מור כמפורטגיוחומרי ה ותמערכל הוקה שחזניות והוראות תדיו התוכלקבל לי אשוןהררוכש סרב ה (1)  

 באם תפעל הול )ת ו/או חב' נית נציגות הביים לרבוש/ים אחררוכל זמן כלוסרם באית למהא רשת. החברה כן ה לעשותבתדה בחומכע      

 בבניין(.      
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 הרותליות ואזת כלהערו – נספח ב' 

 רהולדי נהרות כלליות למבהע 

 

 .הרבנה ולדילמ הנכוניםת ותוספו בוצעו שינויים, התאמות בצו מכר דירות(, סי )כלשונוסיהב המפרט פסבטו .1

  .ראליניה והתקן הישת התכנון והבות תקנולפי דרישיו יהות כלאים והמהמוצר כל .2

 אנטנות ימיתקנ: 799 י"ת, שראליי תקן לפי, ובההח שידורי לקליטת לאנטנות ן מיתקןיותק בבניין 2010.-ע"תש( 3' מס' )תק תנטנולא מיתקן .3

 (.א"אק) תווידואלינדיאי ליטהלק נטנותא ומיתקני( מ"אק) משותפת לקליטה

 שבכל יחהמבט אחר הסדר קיים אם בהוהח ישידור ליטתלק ותלאנטנ מיתקן תהתקנ ה מחובתאת החברלפטור  תשאיר מיתומקועדה ההו

 .וםתשל אבל חובה שידורי טלקלו יתןנ יהיה הדיר

 
 םומיטהאהתקרה ששטחי רתף, מעל תקרת ם מממוקמי יןשל הבניחניה וע לו ששטחי גינון ו/או שטחי מסעה/הוסבר לו וידשה מצהיר ונהק .4

י די לגרום לשינוכ יש בהןן אלה, שכגו פעולות ת מערכות ו/אוה ו/או התקניבני והריסה ו/או/או פעולות שתילה להיפגע עקב  זק ו/אוהינל ליםעלו

  יקוז ו/או פגיעה באיטום המרתף או כדומה.מרכיביה, כגון שינוי נל רה עהתקבמצב 

קה לאו ח החצר כולהוכר. טלציה מטעם הממהנדס האינס קבע ע"ישיים יקובמ וזניקוב ות ביונה שוחת תהייחצר הפרטשב ודע לכךמ הקונה .5

ע באיטום המרתף וכן הקונה להקפיד שלא לפגול ר. עאח ו/או יטטוף ו/או פרלי ס"מ 30י המינימל ילויעומק המל מרתף חניה. נמצאת מע

תילת צמחיה לא רק, אי ש רבות אך, לורכאמית רטהפ רחצברות באשר עויש(  םותפות )אהמשמערכות ב תיקוניםמתחייב הקונה לאפשר 

 .יםחרק ת קינוןלמניע תקופתי ביצוע ריסוסויים נרשים חודרלת שובע

, מיםמערכות ר תכן מעבייבהכרח מסומנים בתוכניות המכר. כמו כן ות בטחון וכו'(, אינם ירם, קשאיות נוירנין )עמודים, קת שלד הבמערכ .6

י קונה, כהודע ל וקדמת.מ בדיקהייב ח(, מ'תיחה, וכוסה, פכל שינוי )הרילכן מחיצות. קירות ות, פורצ ות,קרבת 'כו, גז ותקשורתשמל, ח ביוב,

ן ייכות הבנהמסומן בתכניות, של כלל האלמנטים של מערנה, כמסומן או בשונה משוקום במינים ושוופקית, בגבהים ת ו/או אעבר אנכיתו

רת הות ביוב, מנח, שוזצנרת ניקויוב, חשמל, צנרת ב רת מים, צנרתנצגון: ד כעות ועלות רת,נצ ותפות,ינן משות שאכושל מער פותהמשות

חים משותפים ובשטחים ציבוריים, רות, בחניה פרטית, בשטחצם, וסני, המחרהרת וכדומה, בדיון, תקשושמל, טלפוי חרור, קומ.א. ואוו

ת רסגירה אח ו/או וסו בתקרה קלהכות כאמור יכים. מערכניהטים ועצהיטת להח, לפי תכניותיין בוומן/ למצלמסל מעבר הכבתקרות בקירות ו

 ברות.ן עול בהן הו/או גובה החלנו את צורת שוי

ל( זרלים )ברמינחמצנות התוכן  ,""עיניים בדלי מרקם, גוון, גידים,כגון: היתכנו תופעות טבעיות  ם,תקניף לובכפוי , בריצוף וחיפובן טבעיתבא .7

 .ולכללי המקצועישות התקינה פוף לדרבכ כלה הלודח מוידם בכתמי תותבטאהמ

נות לים לא יבוצע קיטום פיפושי ו/אוירות קבחיפוי . ראלייםקנים הישנדרש בתות מהת לא פח)פוגות( במידוו מרווחים שוף יעציפוי ובריבח .8

 .)גרונגים(

 גורות.ות או סתוחפ זותאריב ים,לעים או רחריפי יחותר הפולטים ריםיים חומרתסנים דיחל איסור חמור לאחסן במח .9

 לקונה.נמסרה הדירה  מטעמו בטרם או מי ע"י הקונהירה עבודות בד וצעויבלא  .10

כאמור  לכלים אלו המינימליים ות ובמרווחי הגישהלה לפגוע במידות הנדרשלוע, חזקהבלת הקלאחר ע"י הקונה ניטריים כלים ס החלפת .11

 לו.אה ממידות חריגתהיה אחראית ל כי, החברה לאיודגש  ספקת ניעלמ .3 לקח 1205"י ה( ובתברואת ת למתקניראול"ת )הובה

כלל הבניין. נרת ואוורור, המשרתים צ בריומע קורות תקרות מונמכות, ול שיהיויכ יריםי הדירכשו ע"שי שקיימים(, )ככל חסניםמב .12

 .בדבללמחסנים רד ונפ ותףמשהרכוש ההזנת החשמל למחסנים תעשה  מ

ך לא א ליצור הפרעהלל ועלולים חים הניסה, מקטיית כבקנו באזור תליוויר באם יותיזוג הא' מיחם וחמיה מיםהד של דו מםמיקו  .13

 במפרט.ן הקבוע ות מפח

( Aה על )עלהם לא תשה שימוש רק ביחידות עיבוי שרמת הרעש שלהאוויר ע"י הקונה, יע וגמיז כותו מערקנאם יסופקו ויותב .14

dB60ים.   לפי /מתקןהתחת רגלי ידות וכן בולמי רע ,חידה ממוקמתבו הי םמקוב חם וירא יטתלפ ממפוח מ' 1.5ק של ח, במר

 .קוסטיקהנחיות יועץ האה

ת מנת על אשונות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה וזאלפחות בשלוש השנים הר וףן תכאופגן, במוה לאוורר המרחבש כי יש וב להדגיחש .15

 .וגןמחב הם עשוי המרן שמהא בקירות הבטוהאדמה והנמצ פק מבטןצץ(, המו)ח יםרגטגבא אהימצלעלול אשר  ןגז ראדו ידילסלק שר

תות חרום לצורך מעבר כלל הדיירים בקומה בע אתשמש ר יני אשצודלת חילוץ חי /וקם חלוןניין, ימה בבבכל קומבאחת מהדירות יתכן ו .16

ר את עת חירום יאפשתח זה, וכי בקבוע בפבע סורג ייקא י לכב מתחיי חילוץ,דלת ה קם חלון/ממותה רכש אוה בדיר ומילוט. הקונה, אשר

 חילוץ.חלון/ דלת ה ה אלהמעבר בדיר
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, גינותואשר יעברו בשטחים פרטיים, כגון:  את כלל הדיירים במבנה ותמשרתת האחרו ותו צנרת או מערכת ביוב אכנו שוחוי יתקונה, כהודע ל .17

 קט.ויועצי הפרוימתכנני י החלטת עפ"ו קבעין ומיקוממספרן יות, טרפסות פרומ מחסנים,, ותחני

, השייכים לכלל רתביקוחי כן פתו ב, ניקוז וכד'(מים, ביוצנרות ) ברותעותכן ון או החניה, יאו המחסרה, ידה תבסמוך לתקררות וקי ברצפה, .18

  כך.ע מתמהמש כלן, על העניי ל לפיווקה וטיפתחזלצורך  שהגיאפשר ל מחויב, ומהווים חלקים משותפים. הקונה הבניין

ם טח המגרש, בהתאחשבון ש מגרש ועלמו ב'( ימוקגז, ביוב וכד בזק, טל"כ, ,חשמלת השונות )מערכוים ושוחות של מחות( עירונירים )גופיל .19

 שיאושרו ע"י הרשויות. וחהפיתות לתכני

ניה ית לתכנון ובה המקומנה, הועדבמבל פעולר י המוכחרה ע"ז שנבגר חברת הישואבנון ותכה על פיי גז לאספקת גז מרכזי יהיה /מיקום צובר .20

 .ודהומשרד העב

 לשקיעות בריצוף זה. וםלגר לים" עלובתריחי "אבן משתלוצפים באסיעה המרכי נפילו דרים, מעברים ואדים על שבילבים כברכבנסיעה  .21

 מקומות החניהמכמות  לי לגרועמב כלוה ,ותהרשוי אישור ו/או ןכי התכנולצרבהתאם  מםקוט ומיתכנו שינויים במספר מקומות החניה בפרויקי .22

 .הכלולה בממכר

 .םת קרקעייי חניה תמרתפפ"מ(, לגז פחמימני )גם המונעים בילרכברה הכניסה אסו .23

 ם.ף/יים במרתתפשואו מ בשטחים פרטיים בגז פחמימני )גפ"מ(,ופעל ו/או לאחסן כל מתקן המן התקיר לר חמוסובנוסף חל אי .24

כנון, אם לאילוצי התבהתסופיים,  לוקהך רישום וחבתהלייות ושינויים ם וייתכנו סטם סופיידים, אינצמוה קיםלהחתוח, וש, הפיהמגר תגבולו .25

 ות.הרשוי ותע ולדרישביצוה

כבר  ירהאפשר בחהמט המפר קדמה הבניה כך שסעיף ו/או סעיפים מסעיפיימת החוזה עם הרוכש התחתטרם ה ובמיד פקלמען הסר ס .26

שה ו/או זכות נה ו/או דריעכל טש לא תהיה ולרוכלשיקול דעתו  שרויות בהתאםאחת האפחר מתוך יב לןהקב ה.ר בחירתתאפש ם, לאלהוש

 הקבלן. ות בחירתלפה בעקבו החבחירה א

  רנה תגב[, 8.12.2016 - 10]מפרט מחייב מחיר למשתכן מהדורה  1ח ג'אות המפרט להוראות נספורין הה בסתיר שלבמקרה
 ין.דל פוף לכפח, בכת הנסוהורא

 

 לעילן המפרט לבי וראות"(כרז )להלן:"ההו/או המ יותטקוגנה הדיןאות הורו אות החוזה ו/אתירה בין הוררה של סבמקכן,  כמו-
  רנה ההוראות.תגב

 
_________  ___________ 
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  זיכויים טבלאות –' גנספח 

 

 יםיריכוז טבלאות זיכו

 
 
 דותות מיוחערה

  08.12.2016  - 10רה משתכן מהדויר לוי והשיכון, מחשל משרד הבינהמחייב במפרט ם רשינדק הרו ינם אךאלו ה וייםיכריכוז ז .1

 מע"מ.  כוללים להלן הנקוביםהמחירים  .2

 

 

 : מקרא

  חידה.י -יח'

 ר מרובע. מט -מ"ר

  רך. מטר או -מ"א

 דה. בוע חומר לבן+ חומר שחור+ -קומפלט

 בודד.  אחדפריט  -יטפר

 

 

 בלבדזיכוי  חיר בגיןמ - הרחצ ח,ות מטב: ארונושאנ
 

סעיף 
מפרט ב

 המכר
 תיאור

 מר/חו
 עבודה

 ח'י
ר זיכוי ימח

 יח' בש"חל
 סה"כ כמות

3.3.1 
, משטח תחתוןארון כולל ) נות המטבחכלל ארולזיכוי 

י (, לפברז מטבח, חיפוי מטבחמטבח, עבודה, כיור 
 .המכרר שבמפרט התיאו

  --- 1,000 מ"א ומפלטק

3.3.3 
(, לפי כולל כיור אינטגרלי. כללי חדר רחצה)ב צהן רחרוא

 רט המכר.במפהתיאור ש
 600 --- --- --- מפלטקו

 
 

 בלבד זיכוימחיר בגין  -זריםיבות ואבקבועות שרבר נושא:
 

 

 יףסע
במפרט 

 כרהמ
 תיאור

 חומר/
 בודהע

 יח'
מחיר זיכוי 
 ליח' בש"ח 

מוכ
 ת

 סה"כ

   200 טפרי טלומפק .(מקלחתיה ובטור, אמ)כי למיםללת סו 3.6
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 :הערות
 התקנה. פריט+כוללים זיכוי כל המחירים   .1
 יםכויים/חיובבגין זימחיר  -תקשורתמל/ ששא: חנו
 

 סעיף
מפרט ב

 המכר
 תיאור

 /חומר
 עבודה

 'יח
' יחמחיר ל

 בש"ח 
 כסה" כמות

3.7 
 

   72 ריטפ לטקומפ כויזי –נקודת מאור קיר/ תקרה 

3.7 
 

   125 ריטפ טפלמקו כויזי – מאור עבית תק

3.7 
 

   75 פריט פלטקומ נקודת טלפון 

 
 
 :שורתל/תקמת החשלטבלאוות ערה
 מכר.(, במפרט ה5טבלה ) 3.7סעיף ליות לאחר ערות כל.ראה ה1
 ם לזיכויים לפני ביצוע.מתייחסי חשמל/תקשורת וןמחירה . מחיר2
 

 

 
 
 

  ____________   ____________   ____________ 
 תימת המוכרח                   אריךת        נהקוהמת חתי    


