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

 18.04.2021ון: עדכיך תאר
 

 שבעבאר  – שכונת הפארק שם האתר:

  
 חדרים 3 מס' חדרים:

  
 *O,O*,Z,Z :דגםדירות מ

  
 1,2 :מס' קומה

  
 8,23,35,50,65 :)זמני( דירה מס'

  
 C/1,C1/2,D1/3,D/4,D1/5 :'מס בניין/מדגם  בניין

  
 151 :'מס מגרש
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 תוכן עניינים
 

 פרטי זיהויפרק א.   
 

 .(1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ) : 1סעיף               
 .(2.1-2.2זכות שהקונה רוכש )והבעל הקרקע   :2סעיף               
 .הדירה בבניין, מחסן וחניהמיקום  : 3יף עס              

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

 (.6.1-6.8ואופן חישובם ) ,הדירה  באופן בלעדי המשמשים את   לדירה אוהמוצמדים פרוט שטחים נוספים   :6סעיף               
 (.ב-)א ת קבילותסטיו  :7ף סעי              

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

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

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

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

 גובה הדירה.           :3.1סעיף 
 הצמודים לה. ( רשימת חדרים וגימורים בדירה ושטחים 2)טבלה   :3.2סעיף 
 (.3.3.1-3.3.3ארונות מטבח ורחצה )  :3.3סעיף 

 מתקן לתליית כביסה.  :3.4ף סעי
 דלתות, חלונות ותריסים. ימתרש ,(3)טבלה   :3.5 ףיסע        

 (.3.6.1-3.6.8ואביזרי אינסטלציה נוספים ) ,ברזים( מתקני תברואה )כלים, ,(4)טבלה   :3.6סעיף         
 .(3.7.1-3.7.11מתקני חשמל ותקשורת ) ,(5)טבלה   :3.7סעיף         

 (.4.1-4.9ירור/חימום בדירה )קני קתמ  :4 יףסע
 .(5.1-5.3במחסן ) ובטיחות בדירה, בוי אשסידורי כי  :5 ףסעי

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

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

 (.8.1-8.7המבנה למערכות תשתית )חיבור   :8יף עס
 .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   
 רה.לדי צמודשיעורו של החלק ברכוש המשותף ה  :9.4סעיף   
 הבית.  להוני רבדב טותהחלסדרי קבלת  : 9.5סעיף   
 שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.  :9.6 סעיף  
 החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.  :9.7סעיף   

 
 נספחים

 
 מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף. נספח א'
 .זהרותואיות כלל ערותה נספח ב'

 .ייםוזיכנספח ג'   טבלאות 
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  חדרים 3,  __ מס' חדרים:/מדגםדירה  באר שבע -שכונת הפארק ר:שם האת

 __ דירה מס':  

 __ :מס' קומה  

 __ מס':מחסן   

 __ מס': חניה  

 __ :'מס בניין/מדגם  בניין  

 151 מגרש מס':  
 
 

 "מפרט מכר"

 1974 – ד(, התשל"ירותר )דהמכ לפי חוק

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

 ים שונים(יזיכוובים ובעניין חי

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 

 (רה""החבאו  ר/ת""המוכ)להלן       510865058ח.פ. מס'  בע"מ. אחים פרץבוני הנגב  פרץ:  נספח לחוזה בין  

                                            ת.ז      לבין:    

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

 

       מתאריך:   

 

 

 פרטי זיהוי    א.
 

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

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

 .605-0225284 :םוקמהתכנית החלה ב 1.2   

 

 : רשות מקרקעי ישראל.קרקעכויות בעל הז .2  

 : חכירה.הזכות שהקונה רוכש בדירה    

 : רשות מקרקעי ישראל.שם המחכיר 2.1    

  : תחילת תקופת החכירה   תקופת החכירה: 2.2    

 

 ("הדירה"הלן )ל :____בבנין מס'  ____,מס'  מהקוב _,___ דירה מס' .3 

 

ממ"ד, המשמש גם כחדר שינה(, פרוזדור, חדר  -מרחב מוגן דירתי )להלן  שינה הורים, אוכל, חדרנת פי, בחמט ,יורדר דח ה,סינכ :הרבדי .4

 .(נה הוריםמחדר שיאה יצי) שמש פסתרמ ,(דיוראה מחדר יצי) שמשמרפסת מרפסת שירות, אורחים, שרותי רחצה כללי )אמבטיה(, 
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   שטח הדירה .5 

 :לים אלהכל יפושב לחוהמ ,ר_ מ"__ :אוה הריהד שטח    

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

  –לעניין זה      

  ותףשמ טחש יןבל הניב ,ת השמשהדירה לבין מרפסמה שמחוצה לה, לרבות בין  ביןה לרין הדד ביקיר המפרי –" קיר חוץ"    (1)     

 דירה או תוכנית אחרת. ה לביןה או בינומקב     

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

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

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

 ים והאופקיים; שופעמים השטחמהחת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל שטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם א (ג)      

 ת.ורגהמד לךמה ו עולהח יצורף למפלס  שממנהשט      

 –)בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל ואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה ם תהשטחים שגובה ללו רקשטח ייכהב ושבחי (ד)      

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

  .ירהדה טחבשל כלו נואיש, וב' בחלק 9.4 : ראה סעיףמוד לדירהברכוש המשותף הצחלק השל  רועושי (ה)     

 

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

ה( רגולפ)לא קרה דמוי ת ]קירוי הכוונה למשטח מלא ות/ת שמש מקורהת/ומרפס ן/מתוכה ,מ"ר ___ :(1)ת שמש בשטחו/תפסרמ 6.1   

 מ"ר. ___: בשטח, אחת מעל בלבד[ הנמצא קומה

 :החני 6.2   

  ,____ :'מס הורמקיה נח -   

 : ___,'סורה מלא מקחניה  -   

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

 המוצמד(;חסן ם המומיק ימוןת המחסנים עם סיש לצרף תכני ככל שנרכש,) ,מ"ר __: (2)בשטחסן חמ 6.3    

 אין. :(3)דירתי בשטחמרתף  6.4   

 .ןיא: טחשבדירה ד למוצמ גג 6.5    

 אין.: (4) לרבות שבילים ורחבה/ות מרוצפות ואחר'(; בשטחמוצמדת לדירה  חצר 6.6    

 . (חשטו מהות) או משמשים את הדירה באופן בלעדי יש לפרטם המוצמדים נוספים ים/אזורים,לקח/אם יש שטחים 6.7    

 .(הדירה פתס רצממפל הכמוניה תהר תוהמס תכן ומפלס רצפת)יכמסומן בתוכנית המכר.  :מסתור כביסה    

     

 ם:חישטחישובי ההערות ל     

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

 ם יהגובל רההדי קירות לשניים צוחיה יהםנל המרפסת ועל פהבנויים שהחוץ או המעקים  צוניים של קירותהחי םפניהל ע םיהעובר    

 סת.במרפ    

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

 על  עלהשפי דיכ בהש יש להוהן מחוצה  הקרקע ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחוםחות ות הרשושנללמיקומה בבניין יחסית     

 .משסת לשפהמר פתשיח    

 

 בינו לבין חלק של דירה המחסן מפריד ר קיר ן בתוספת שטח הקירות; כאשהכלוא בין קירות המחס השטח הוא ,ל מחסןו ששטח .2   

 ו.ואבמל יכלל שטח הקיריהקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף של וחב רית הלמחצ רק השטח שמתחת אחרת ייכלל    

 

 ; ס"מ 20  מתחת לקירות החוץ בעוביח תיאורטי בתוספת שט מרתףץ של ההחו ין קירותכלוא בשטח הה, הוא תףל מרשטחו ש .3    

 כאשר קיר המרתף  רוחב של הקיר;ית הצלמח מתחתשייכלל רק השטח ריד בינו לבין חלק של דירה אחרת כאשר קיר המרתף מפ    

 .ובמלוא ירהקח שט לייכלשטח משותף גובל ב    
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 ט המכר ע במפרהמופי חצרבין שטח ה 5%יה בשיעור של עד יטקפה; תותר סבהי התומכיםות קירשטח ה, את לכול רצחל ה שחטש .4   

 לבין השטח למעשה.    

 

 סטיות קבילות: .7  

 ה:או אותן כסטייה ממפרט זטיות קבילות ולא ירהן ס להלןטות רהמפוהסטיות    

  שטחה של חצר תותר סטייה גדולה  ם לענייןואולשה; טח למעובין הש 6-ו 5 עיפיםספורט בכמשטח בין  2%של עד ר עושיה ביסטי )א(    

 לעיל. 4והערה  6.6בסעיף מפורט יותר כ    

 לא שאור זה ובתנאי אי התאמה מתי שה לא ייחשבו כסטייה ו/אולמעות דין המובי רסטיות במידות המצוינות בתוכניות המכ     

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

  מפרט זהיה מיכסט אותן הן סטיות קבילות ולא יראו זרים במפרט ומידות האבזרים למעשהבין מידות האב 5%סטייה בשיעור של עד  ב()   

 .(ותארונ ,תשרברבוות עובק ,םתריסי דלתות,, חלונות, אריחים)אביזרים קרי:    

   

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

 08-6490730 :טלפון 

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

 yosi@adcohen.co.il :דוא"ל 
 
 

 )יוסף כהן( מבע"הן א.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 
 

 

 תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה ב.

 

 ו אתלא ישנבבניין, בתנאי ש וחלקים אחרים חרותוקה פנימית של דירות אבחל םנוייס שייהמוכר רשאי להכנ    * 

 .תףוהמשוש ברכ יםטחש או ןהבניי חזית   

 .הבניה עד קבלת היתרומלוהתקנות, התקפים  ליהישראקן תה י דרישותיהיו לפ מלאכותים והרכל המוצ * 

     

 

 תיאור הבניין .1

 

תף משותפת מת מרים קובמגרש אחד והכוללהנמצאים  (1-11)בניינים  בניינים 11וך תחד מתי אחבנין מגורים רב משפ  1.1  

  .(2,3,4 נייניםמתחת לב טמע)לים נתחת הבניי

    בניינים ירשמו כבית משותף אחד רב אגפי. לטת החברה. השלבים לפי החנו במקביל או בם יבהבנייני                         

 

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

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

 ;, הכוונה למגורים בלבד)*(ותבניין דירבכל 

 

 ם,דו למגורידרים שנועמערכת ח או חדר -דירה""נאמר,  ות"גדר"ה 1 ףסעי 4197 - ד"התשל (דירות)ר מכק חו לפי  )*( 

 ר.צורך אחכל ל וא לעסק,     
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 כל קומהעודה של ניין וייפירוט הקומות בב – 1טבלה מס'  1.3 

 

 

  1,5,6,7,8,9,10,11 ייניםקומת מרתף מתחת לבנ

 כינוי או תיאור
 קומה

מתחת/מעל  ותקומ

 יסההכנ תלמפלס קומ

 (ד)ין לבני תובעקה

ות דיר מספר

 בקומה
 הערות סוג השימוש

 רתףקומת מ
 1- --- 

 אות,, מעברים, מבומיסעות חניות, כללי:

דר חמים ו ת, מאגרחדרי מדרגו ,תמעליו

כניות לפי מתקנים ומערכות ט משאבות,

 ים והרשויות.רישת המתכננד

 

 ות שונות הממוקמותכערומיתכן 

 םימוכסם י/ייןנבגם  בבניין ישרתו

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים 

 וישרתו הבניין. 

ל המתקנים הסופי שמיקומם 

יקבע ות שונבקומות הת והמערכו

 .םהחלטת המתכננילפי 

 

 

 יןי, בכל בנC ,1C מדגם 1,2 םבנייני

 כינוי או תיאור
 מהקו

חת/מעל קומות מת

 היסכנמפלס קומת הל

 ()דהקובעת לבניין 

מספר דירות 

 הקומב
 רותעה ושמשיה סוג

 3 קרקע קומת הכניסה לבניין

את כניסה )לובי(, מגורים )דירות גן(, מבו

רכות ים ומעתקנ, מותדר מדרגחת, מעלי

 ויות.והרש םיהמתכננ רישתדטכניות לפי 

כניסה לבניין גם מתוך  1לבניין 

  .רתףהמ

 –)מועדון חדר לרווחת הדיירים 

ישרת , 6,11 מס' יניםהנמצא בבני

  חם(.במת םייריל הדלאת כ

 תחניו ,חניות :ליהכל בפיתוח

 ,יםרב, מע, מיסעותאופנועים

 םמתקני ,(רים)צוב זמערכת ג

 שפה טמונה ומחזוראצירת אל

 )לבניין/ים לפי העניין(.

 1-3 מגוריםקומות 
3 

 ומה(ל ק)בכ

דר ה קומתית, מעליות, חואמבמגורים, 

רכות טכניות לפי ומע םמתקני, רגותדמ

 .ויותשוהר נניםכדרישת המת

--- 

 2 4 קומת מגורים

ר דחיות, ה קומתית, מעלואמבמגורים, 

פי יות לת טכנוכרומע קניםת, מדרגותמ

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 קומת מגורים עליונה
 1 5 פנטהאוז()

מעלית, חדר  ת,מבואה קומתי, ריםמגו

לפי ות ינות טכמערכו םיתקנ, מדרגותמ

 ת.ודרישת המתכננים והרשוי

--- 

 יוןעל גג
 --- --- )ראשי(

 םמתקנייות, 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 לבמניין ה
 סך הכל קומות 

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

 אורכינוי או תי
 מהוק

 ת/מעלחקומות מת

 הכניסה קומת סלפלמ

 )ד(לבניין הקובעת 

מספר דירות 

 בקומה
 הערות סוג השימוש

 3 עקרק כניסה לבנייןת הקומ

 לובי(,) (, מבואת כניסהרות גןם )דירימגו

 , מתקנים ומערכותחדר מדרגות ,תימעל

 ישת המתכננים והרשויות.י דרפות לטכני

ם ג בנייןכניסה ל( 5)בנין  1Dלבניין 

 .ףתמתוך המר

 –)מועדון ים חת הדיירחדר לרוו

ישרת , 6,11 מס' יניםהנמצא בבני

  את כלל הדיירים במתחם(.

 חניות ,חניות :ליהכל חויתבפ

 ,, מעברים, מיסעותאופנועים

 םמתקני ,מערכת גז )צוברים(

 חזורמנה ווטמ השפאצירת אל

 לבניין/ים לפי העניין(.)

 1-3 ת מגוריםמווק
3 

 (מה)בכל קו

, חדר תמעליית, מבואה קומתמגורים, 

י לפ ותני, מתקנים ומערכות טכמדרגות

 והרשויות. דרישת המתכננים

--- 

 2 4 וריםגמ מתקו

ת, חדר מבואה קומתית, מעליים, מגור

יות לפי , מתקנים ומערכות טכנמדרגות

 .תיוהרשווים נמתכנהדרישת 

--- 

 הקומת מגורים עליונ
 1 5 )פנטהאוז(

חדר קומתית, מעלית,  אהבומ מגורים,

, מתקנים ומערכות טכניות לפי רגותמד

 ננים והרשויות.תכהמת דריש

--- 

 גג עליון
 --- --- ראשי()

רכות סולאריות, מתקנים ת, מעמדרגור חד

יות(, לפי ומערכות טכניות )משותפות/ פרט

 ות.ישווהר םכנניהמת תדריש

--- 

 סך הכל קומות 
 --- --- --- 6 ריםגומל

 קומות ל הכ ךס
 6 3 בבניין

 .הראשי(קומות לא נכלל הגג העליון )ין הבמני
 סך הכל קומות 

 7 5 בבניין

  

 

 

 

 

  יןיבכל בנ, H ,1H םגדמ 6,11 יםנבניי 

 כינוי או תיאור
 קומה

מעל /מתחת קומות

 למפלס קומת הכניסה

 ()דן ילבני בעתוהק

רות ימספר ד

 בקומה
 תוהער סוג השימוש

 1 קרקע ןיה לבניסיקומת הכנ

בואת כניסה )לובי(, ן(, מדירות גים )מגור

 דון דייריםועמ ,מעלית, חדר מדרגות

 מערכותו נים, מתק(ניםכל הביניי)משותף ל

 יות.ת המתכננים והרשוטכניות לפי דריש

 .גם מתוך המרתף ןכניסה לבניי

 –)מועדון רים יהדי ווחתרחדר ל

ישרת את כלל  זה, יניםהנמצא בבני

  (.הדיירים במתחם

 חניות ,חניות :ליהכל בפיתוח

 ,, מעברים, מיסעותאופנועים

 םמתקני ,רים(בות גז )צרכמע

 שפה טמונה ומחזורירת אצאל

 .לפי העניין()לבניין/ים 

 1-4 קומות מגורים
2 

 )בכל קומה(

ר דת, חיקומתית, מעל הואמבים, ורמג

ות לפי ת טכניוכמערנים וק, מתגותרדמ

 .ותויוהרש דרישת המתכננים

--- 

 קומת מגורים עליונה
 1 5 פנטהאוז()

 רמעלית, חדמבואה קומתית, מגורים, 

כניות לפי ומערכות ט , מתקניםגותמדר

 ת.והרשויותכננים דרישת המ

--- 
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 כינוי או תיאור
 קומה

מעל /מתחת קומות

 למפלס קומת הכניסה

 ()דן ילבני בעתוהק

רות ימספר ד

 בקומה
 תוהער סוג השימוש

 גג עליון
 --- --- י(אש)ר

 קניםתת סולאריות, מוכרעמרגות, חדר מד

ות(, לפי טיפר /תותפות )משוטכניכות רומע

 ות.וירשרישת המתכננים והד

--- 

 סך הכל קומות 
 --- --- --- 6 ריםלמגו

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

  

  יןיבכל בנ, G ,1G מדגם 7,10 ניםייבנ 

 יאורכינוי או ת
 קומה

ת/מעל חמתת קומו

 סהינהכ תקומ לסלמפ

 (ד)ן לבניי ובעתקה

 דירותמספר 

 בקומה
 ותהער סוג השימוש

 2 קרקע הכניסה לבניין מתקו

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

ים , מתקנן, מחסדר מדרגותח ת,לימע

ננים המתכ דרישתומערכות טכניות לפי 

 והרשויות.

ם מתוך ין גלבנינוספת כניסה יש 

  .תףהמר

 –ן דוועמ)ים דיירהחדר לרווחת 

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

 לפי העניין(.)לבניין/ים 

 1-3 יםמות מגורוק
2 

 בכל קומה()

דר ת, חימבואה קומתית, מעל, םמגורי

מתקנים ומערכות טכניות לפי  ,רגותדמ

 המתכננים והרשויות. דרישת

--- 

 הקומת מגורים עליונ
 1 4 פנטהאוז()

, מעלית, חדר קומתיתמבואה  ,ריםמגו

ים ומערכות טכניות לפי תקנ, ממדרגות

 והרשויות.דרישת המתכננים 

--- 

 גג עליון
 --- --- )ראשי(

 קניםתאריות, ממערכות סול ,חדר מדרגות

כניות )משותפות/ פרטיות(, לפי טכות רומע

 .שת המתכננים והרשויותדרי

--- 

 סך הכל קומות 
 --- --- --- 5 ריםוגמל

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

 

 

  יןיבכל בנ, F ,1F םמדג 8,9 בניינים

 תיאור וכינוי א
 קומה

חת/מעל ת מתוקומ

 הכניסמת הולמפלס ק

 )ד(לבניין  בעתהקו

מספר דירות 

 הבקומ
 הערות סוג השימוש

 2 רקעק יסה לבנייןכנה קומת

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

ים , מתקנ, מחסןותמעלית, חדר מדרג

מתכננים ומערכות טכניות לפי דרישת ה

 והרשויות.

ניין גם מתוך בלנוספת ה יסנכיש 

 .תףרהמ

 –ון ד)מוערים יחדר לרווחת הדי

ישרת , 6,11 מס' יניםהנמצא בבני

  את כלל הדיירים במתחם(.

 תיוחנ ,חניות :ליהכל בפיתוח

 ,, מעברים, מיסעותאופנועים

 םמתקני ,מערכת גז )צוברים(

 שפה טמונה ומחזורת איראצל

 .ין(העני יין/ים לפבני)ל

 1-4 יםמגור קומות
2 

 ה(קומ )בכל

 חדר ת,מבואה קומתית, מעלימגורים, 

פי ים ומערכות טכניות לתקנ, מתומדרג

 והרשויות.נים נכשת המתדרי

--- 
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 תיאור וכינוי א
 קומה

חת/מעל ת מתוקומ

 הכניסמת הולמפלס ק

 )ד(לבניין  בעתהקו

מספר דירות 

 הבקומ
 הערות סוג השימוש

 קומת מגורים עליונה
 1 5 (האוז)פנט

מבואה קומתית, מעלית, חדר ם, מגורי

לפי  יותות טכנרכמע, מתקנים ומדרגות

 .שויותרההמתכננים ודרישת 

--- 

 ליוןגג ע
 --- --- )ראשי(

ם ירגות, מערכות סולאריות, מתקנמד חדר

י לפ יות )משותפות/ פרטיות(,טכנ תערכוומ

 .ם והרשויותכנניתמרישת הד

--- 

 סך הכל קומות 
 --- --- --- 6 למגורים

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

 

  :תובהרוה תוהער

 נון והבניה ה בתקנות התכתניין ]כהגדרבלבעת וה הקכניסהזו מהכניסות היא יש לציין אין, ילבני אחת כניסהמ יותרש שיקרה במ (א)

  יתר([.ה לה)בקש  

  שרותמתן  רפשלא או מם,קומית שנוואף לם וסיף או לבטל מתקנים או ייעודם להינהמתכנ או הנחיות הקול דעתהחברה זכאית לפי שי (ב)

ות הרוכש לא זכוי אך מותקנות ולות אכמער בהם תארונות ו/או גומחו חדרים ו/אואת הקצ לרבות ,כיםסמובנים גם למ תםצעומבא

 .תפגענה

 ת למקובה יטהבשו א/' ו: קרקע, ביניים, א', ב'.. וכולהשתנות כגון יוהקומות בפועל עש כינוי ינו נומינלי.ומות במפרט הכינוי מס' הק (ג)

 .'... וכו0,1,2ן כגו תומעליה ב'בח  

 

 )ראשיים( יםות משותפמדרג חדרי 1.4  

 הגג.  )באם קיים( ועד למפלס רתףמת מממפלס קו: מקורה אפיון כל חדר מדרגות ;1 בכל בניין תדרגומרי הדר חפמס    

 : אין. ספיםונחדרי מדרגות    

 ת; תחנו 7 :1,5,6,8,9,11ם נינייבב :יתלל מעת לכתחנור הפמס; 1: יןניב כלת במספר המעליויש;  מעליות: 1.5  

 .תתחנו 6 :2,3,4,7,10בבניינים 

 : אין.)*(מנגנון פיקוד שבת .6: ןבכל בניי ל מעליתלכ םיענוס רמספ   

 .אין מר:שו דתעמ 1.6  

 ו/או  יןהבני ירידי ותגינצ י"בע עו תקפעלת, שהפיקוד שבתן נונגת ממעלית בעלמובהר כי הכוונה ב –"מעלית שבת"   )*(                      

 .1969-"טתשכ ןרקעיקהמ  בחוק ז' 59בהתאם לסעיף  חב' הניהול        

 

 :)בכל בניין( חומרי הבניין ועבודות גמר .2

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

 ; השלד סנדהמ יובשי חי: לפיעוב .םעשים/טרומיין מאלמנטים מתומזויו/או בטון  מזויןון בט ר:מוח: ערקק מתקות רקתו פהרצ          2.2

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

   .החלקה תניעמללי שראיהן קתות התאם לדרישבה לקההח ריצוף בניין המגורים יהיה נגד  

  .1045מס'  ישראלי לפי תקן :בידוד תרמי ;השלד נדסמה יבוישחלפי  :ביוע .: בטון מזויןחומר :תיתקרה קומתה ורצפ         2.3

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

  .לדהש מהנדס חישובי לפי בי:וע. ,ןטובמשים נטים מתועאלמאו ן, : בטון מזויחומר גגות הבניין:          2.4

  .1045מס'  ישראלתקן י פיל :מירתוד ביד .לפי הנחיות היועץ ואיטום: ניקוז עיפושי   

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

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

 מכון התקנים הישראלי. ק" שלו תקן  ירותיו בעלי "יה םינפ תקירוות ורצבעי תק :בשיטה                 

 ת חוץ:קירו גימור 2.6

 יה.נבר התיבה איםנתה יפכל לקרמיקה. האת וגמח דו/או חיפוי קשי. אבן מלאכותיתו/או  טבעיתאבן : עיקרי ציפוי,/חיפוי 2.6.1 

 ; יההבנ רתהיבאים התנ ילפ משולב עם חיפויים אחרים כבות(ש 2): טיח ץחו טיח 2.6.2 
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 מית.תאום עם הרשות המקווחלוקת הציפויים ב , גוון: האדריכל יהיה רשאי לשנות סוגחיפוי אחר 2.6.3 

 

 לפי  משולב, או/ותאי לוק או ב/וון לוקי בטב או/ן ויזומ : בטוןחומר: קירות הפרדה בין הדירות 2.7

 . 1חלק 1004פי ת"י  לי הנדרש עסטוקאהד והבידעור יוהיועץ ובכל מקרה יעניקו את שלד הש סמהנד נחיותה  

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

 

 שי:רא גותמדרחדר  2.8

 ותגרדמה ילחדרסטי ו, הבידוד האקלפי חישובי המהנדס :עובימשולב.  אוי או בנו מזוין ןבטו :מרוח: תטפמע רותיק 2.8.1 

 דין. הוראות כל בוצע על פייוהמעלית 

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

 .ניםהתק ןמכו מטעםירוק" 

 נים. התק ןומכ מטעם וק"רי בעל "תו תקן סידגימור  ,: טיחרחומ :מור תקרהיג. תקרה: לגובה דע  

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

ל כהה, גד החלקכנ סיםמחוספ ופסים םסטידווהפות גרהמד אורךתואמים ל ליםיפות שהתקנים הרלבנטיים, ובעלו

 . 2279בהתאם לת"י 

 .1142בהתאם לת"י , ולב )לרבות מאחז יד(מש וו בנוי אא תכתמ: דחז ימא /המעק 2.8.4 

   באמצעות חדר המדרגות.: )ראשי( עליה לגג 2.8.5 

 : תופרוזדורים לדירו קומתיתמבואה )לובי(  2.9

, לןצרופ טגרניאו  הוגמת אבן נסורה או קרמיקקשיח, ד יפויו בחים יהירות פנר קיגימו: רמוח: יתקומתה ואמב ניםרות פר קימוגי 

 ן ירוק"(  עד לתקרה.קלי )"בעל תו תע אקריוצב חיות, מעל החיפוי הקשיח יבוצע טמשקופי הדלת עד לגובה

 בוצע לא י תכנמורה מל תקרה שמק)ב (תקן ירוק"ו על ת)"במלבין סינטטי : טיח + צבע חומר: גימור תקרה 

 .ןלצרופ רניטאו ג אבן נסורה: ריצוףל תקרה זו(. מע טיח               

 גמת פוליסיד, בעל "תו תקן טיח צבוע בצבע סינטטי דו :גימור קירות :(1,5,6,11 ניינים)במרתף לב םפרוזדורי 

 קן ירוק" תו תטי , בעל "בצבע סינט ועח צבטי :רהתקר מוגי .'(וכו חשמל, מיםת רונו, אמכון התקנים. )למעט גומחותירוק" מטעם  

 ן או ו טראצו או פורצל: אריחי קרמיקה אצפהמור ריגהאדריכל. כנון תלפי ו משולב אה ו/נמש תרתק והתקנים ו/א ןומכ מטעם 

 .ולבשמ 

  :בכל בניין ראשית מבואה )לובי( כניסה 2.10

החיפוי  לוף דלת הכניסה, מעקשה מות עד לגוברצלן(, לפחניט פוגר ול אי)רג יקהמרקאו  אבן נסורה: חומר: םימור קירות פניג

  .תו תקן ירוק"(ל עבע אקרילי )"בח וציע טצויב חהקשי

 או תקרה דקורטיבית. ו/או תקרת משנהפוליסיד  מלבין סינטטי דוגמת+ צבע : טיח חומר: תקרהור גימ

אלי רש, והעומדים בתקן הימ"ר 0.64-ת מפחי בודד לא אריחח שטו צלןרט פוגרני גמסו אריחים או( )שישרה אבן נסוחומר: : ריצוף

 .החלקהלמניעת 

, בחזית 816ניה ות"י נות התכנון ובמיניום לפי תקות חזית אלויין ויהיו בעלסה לבנת הכנירקע ליד דלמת הקוו בקאר ימוקמודות בתי

 ית.המקומ שותרת השדרי לפי היר יהיצוב המספע ואר,ומ הבניין יותקן מספר בניין חיצוני

 בד(.לצוני ב)צד חי נורתבוע בצפח  :ות למערכותנוארואה קומתית. ו מב: כמירותרים לדפרוזדו

 '(. וליסיד )למעט גומחות, ארונות חשמל, מים וכודוגמת פצבוע בצבע סינטטי קורות ותקרה טיח  ם:למחסניפרוזדורים 

 (.בלבד ייצוננור )צד חתבבוע צח פ ארונות למערכות:

: רהר תקגימוהתקנים.  ן ורוק" מטעם מכיתקן  "תו לבע ,סינטטי לבין מבצבוע בטון : חניה ירותגימור ק :החניה מקור מרות גודבע 2.11

   ן ירוק" מטעם מכון התקנים.לבין סינטטי, בעל "תו תקמב: בטון צבוע חומר

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

 .6.1.3 עיףפיתוח ס תו: ראה עבודלא מקורהנית חיצו חניה גימור 
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  :ותףשם לשימוש מרידח 2.12

 .(כל שיהיו)ככניים חדר/ים ט 

מל, ארונות חש ,מחותגו )למעטדוגמת פוליסיד, בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים.  סינטטימלבין : טיח + צבע קירות גימור 

 גימור  .,ו/או משולב הנשת מרתקאו ו/ יטבמלבין סינט ו/או טיח צבוע נטטין סימלביצבוע בטבעי בטון  :תקרהור מגי. (כו'ם וימ 

 שולב.מ אואו פורצלן קה או טראצו או אריחי קרמימוחלק בטון  :רצפה 

 

  :הערות

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

   .חלקהלמניעת ה 2279י להישרא ת התקןודרישלהתאם קה בליהיה נגד הח המשותפים( ובשטחים ירות)בד בנייןבריצוף . 2

 

 

 חזיר ומקום נטרבעלת פתיחה הנשלטת על ידי מערכת אי וזיגוג( אלומיניוםה )לול המבואמשולב במכ: יש, ןבנייכל לדלת כניסה  2.13

 .(3.7.8עיף ה סא)ר וםטרקאינ לל, כושמן

דר (, למילוט מחהר הבנית והיתדרישות הרשויוי פל מזוגגניום יאלומ או כת)מת תעפ"י תכני .ש: ייןינוספת לבנ, היציאניסה/ לת כד   

 רקע.ומי בקומת הקמדרגות דר

 י אש.אישור כיבוחות ובבטיהעץ יוטת החל יפת, לגירה ידניס ש אובא דלתות חדר מדרגות: דלתות אש/ עשן, סגירה אוטומטית       2.14

 .האדריכל תכנוןי לפות, חומר וכמ ,אורית :ימוש משותףשלרים דנות חוחלו דלתות .חפ תודלת ים טכניים:/חדרת תודל  

   ן.אי  :דלתות לובי קומתי 2.15

 .יש :יםותפמש םוחלקי יםחדר ,םכנייים ט/חדר ת,חניו ם,מדרגות, מבואות קומתיי , לובי, חדרןלבנייבכניסה , תאורה 2.16

 ה  מתוך הדיר חצןגות ולר המדרילה קבועה בחדל תרון שבת לתאונומנג קומה,בכל  הדלקת אור ןצו לחין המגורים יהיבבני               

  .ת  אור בחדר המדרגותלהדלק               

  ל.האדריכן נותכלפי ון ובג ( לבדי בנוצהחי ור )בחלקםתנוע בצב פח מכופף ארונות חשמל, גז ומים: חומר: 2.17

 או סן, ה נפרד לכל מחנת מונין התקחילופאו ל נפרד, נים למונהמחסהכל  לשמל שת החוחיבור הזנ :םדירתייה במחסנים ורתא    2.18

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

 של הבניין/ים לפי  שותףהרכוש המ לשכת החשמל מערה מהזנ : יש.פותמשות תכניורומת אלקטכולמערה ולתאורחיבור חשמל    2.19

 בניין/ים  גם רתוויש בבנייןו/או ימוקמו  םים סמוכי/יין מו בבנך ימוקהבניין, א ישרתו אשר משותפות תוערכמו תכנ)י הרהחלטת החב  

 , בכפוף לאישור הרשויות השונות(.סמוכים

 

 י(יהוזטי פר – א' קרפור בבנוסף לאמ) דירהר התיאו .3

 

 ירה*:גובה הד 3.1 

 .(הבניהבתקנות התכנון ו )כאמורמ'  2.50-מ תפחו אל: הרתחתית התק דעמפני הריצוף  הדירהבה וג   

 מ'; 2.05 -: לא פחות מופרוזדורגובה חדרי שרות   

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

 מ'; 2.05 -ת מוחפ לא: (הנרכשורה )באם מקניה ה ח*גוב  

 

 ימליירה בשטח המינהד הכל מקרה גובבנה. שרות מותק תכות מקומיומנות, המערכות, בליט רות,עט תחת קומלהערה: * 

 מן הגובה המינימלי הקבוע על פי דין.יפחת רה על פי התקנות לא הקבוע לגבי חלקי די  
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 ם אותה.משיהמשאו  הלים מדוצמם הטחישבה ובדיר וריםם וגימדרירשימת ח – 2טבלה מס'  3.2 

 .(ושלאחר טבלה ז הבהרות, /בהערות יתר )ראה פרוט  
 

 (1)ירותקמר וח תיאור

 (2)ותקרותירות קגמר 
 (4)ריחי חיפויות אומיד

 "מ()בס

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

 ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א 

 בשקלים חדשים
 ותהער

 היסכנ
 .ךשוט בהערות בהמפר ראה אין (3)ה אר (2)ראה  (1) בטון י, בלוקוןבט (נפרד לא )מתחם

  חדר דיור
 נפרד( ם לאחמת)

 .ה פרוט בהערות בהמשךאר אין (3)ראה  (2)ראה  (1) ן, בלוקי בטווןטב

 בח טמ
 )מתחם לא נפרד(

 (1) בטון, בלוקי בטון

 אין (3)ראה  (2)ראה 
 הובבג  פוייחדה משטח העבורך או לכל

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

 .משךבה רותעראה פרוט בה
 --- (4)ה אר ארון תחתון חפוי מעל משטיח

 לינת אוכפ
 נפרד( ם לאח)מת

 .ה פרוט בהערות בהמשךאר אין (3)ראה  (2)ראה  (1) ן, בלוקי בטווןטב

 .ראה פרוט בהערות בהמשך אין (3)ה אר (2)ראה  (1) בטוןבלוקי בטון,  פרוזדור

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

 ד"ממ
 בטון מזוין 

 לפי הוראות הג"א
 .משךההערות ברוט בפראה  אין (3)ראה  לפי מפרט הג"א

 כלליחדר רחצה 
 )אמבטיה(

 (1) קי בטוןבטון, בלו

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

 .םימכון התקנ טעםרוק" מי קןת "תו
 --- (4)ראה  י קרמיקהפוחי בהמשך.  תראה פרוט בהערו 

 (1) בטוןקי ובל ,ןבטו שרותי אורחים

עד פחות. ת להדללגובה חיפוי קירות  אין (3)ראה  (2)ה אר
 .מ' 1.50גובה 

על טיח + צבע אקרילי בעל "תו תקן מו
 התקנים. ןמכווק" מטעם רי
 המשך.ב ת רובהע ראה פרוט 

 --- (4)ראה  החיפוי קרמיק

 .רות בהמשךעהט בורראה פ אין (3)ראה  (2)ראה  (1) י בטוןבלוק בטון, ת שירותספמר

 .2.6סעיף  ראה ר חיצונייי קיפוחיפוי/צ אין (3)ראה  2.6 ראה סעיף (1) בטון, בלוקי בטון ת שמשומרפס
 שך.מהת בורוט בהערגם פה רא

 3.4ראה סעיף  אין ןאי (2)ראה  (1) בטוןי וקבל, וןטב ר כביסהתומס

 מחסן דירתי 
 )ככל שהוצמד(

 (1) בטון, בלוקי בטון
ות צבע ריר קומטיח. גי

ה סיד י. גימור תקרלאקרי
 סינטטי. 

 גרניט פורצלן

טת החלעובי קירות מחסן לפי  אין
חברה ג הצממ ס.מהנדהאדריכל/ה

 נהבחירת הקול
 

 

 ה:בלטלוהבהרות  רותעה

 ים נעטפת הפן שמתינ להאככל שיהיו כ -מתועשים למחצה /קירות מתועשים ופן פנים שלדב) בלוק תאיקי בטון/בטון/בלו :ותקירחומר  (1)

 דודבי .1045בת"י לרבות ית טנה הרלוונבתקיוף לעמידה בכפכל בלוקי גבס או בלוק תאי. השל קירות אלו תהיה עשויה מלוחות גבס, 

ו נביירחצה  בחדר ן/ בלוקי בטון תאי/ בלוקי גבס.בלוקי בטו /ןוית(: יהיו מ: בטנימנים )חלוקה פהפ . קירות(םורימג ניינישל ב תרמי

 בטון".  יע"י היצרן או בלוק"עמידים למים" המוגדרים  בלוקיםמות ירקה

ה מתועשת או טשיוצעו ביבץ חוה תובאם קיר ף.העור קודת פונחילפי ה בממ"ד .יםים הרלוונטתקניודרישות ה יח: טגמר קירות (2) 

 ם של קירות אלו יעשו מלוחות גבס.שמעטפת הפני ן, יתכמתועשת למחצה

 הישראלי. ים תקנתו תקן ירוק" מטעם מכון הכל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו בעלי " .ן: לבגווןלי. יאקר עצביעה בצב  

 ן.לב גוון: .מהדור מואו ח סידליפו תמדוגטי טבסיד סינ צביעה . חי: טקרותת מרג

 .)בתחום ללא חיפוי(: צבע אקרילירותים ושירחצה  גמר קירות בחדר

 , R-9חלקה הלנגדות תדרגת היות ובטוונלרודרישות התקינה והחקיקה ה התנגדות להחלקה, 7922ישות ת"י רדד במסוג א'. העו: ריצוף (3) 

 שאחת  חותפלים גוונאות/דוגמ 3 -וף ריצושל  תרוסד 4ן בימ רהלבחיגו לקונה לכל מידת אריח יוצורצלן. גרניט פאריחים מסוג   

 רים רש לחדדמהנ הס"מ. דרגת מניעת ההחלקה לא תהיה פחות 33/33 ,ס"מ 45/45 ,ס"מ 60/60במידות  רלי.ניט -היר א בגוון בהי מהן  

  . ת שמשוומרפספסת שירות רמשירותים, , רחצה הדירה למעט חדרל בכאלו.   

  ק(הספת והצהר רשואיי לאספקה )עפ"אינו ניתן   מ"ס 45/45 תומידוף בריציח לבמידה ואר  

 



 

 

 

 

 

 

 , ג'ב'נספחים א', 

 32  ךמתו 13 'עמ 18.04.2021תאריך:  *O,O*,Z,Zם ירה מדגד / חדרים 3 / 151גרש מ שתכן /למ כררט מ/ מפ שבעבאר  -רקהפא ונתנגב / שכפרץ בוני ה / ניהת הבכומסד לאי

 

 :ןלי כמפורט להפחלו מידות אריחפת או רה נוססד ונהם יהיה חייב להציע לקאול  ות אלודיאריח במגת צהמיה פטור ר יהוכמה

 :(היא להחלטת המוכרין החלופות הבחירה ב)  

 ס"מ. 60/60, מס" 33/33 חים:הארימידות סף לבנו  פיותולמידות חאריח ב  א.

 של ריצוף תסדרו 5ות, הפח לכל , המוכר יציג לקונה,אריחל מידת כל כלומרוף, ציהמיועד לראריח  תידל מלכ  ףריצו לשת ספנוסדרה   ב.  

  ;ירלניטיר הון בבגו חד מהםות אלפח רים, וגבשימוש בדירות מ  שכיחיםם לדוגמאות/גוונים נפוצים וים התואמניווג/תודוגמא 3-ו       

התנגדות להחלקה,  2279ד בדרישות ת"י מוהע ס"מ, 33/33 -במידות כ. ג א'וס: ותסת שררפומ שירותים ,צהרח בחדרריצוף  -

רניט טרצו, שיש, גחים מסוג יאר, R-11וברצפת תא מקלחת R-10 להחלקה ת דונגתיות ובדרגת הטלווננה והחקיקה הרת התקיודרישו

 ניטרלי. -ר היב וןן היא בגוהמלפחות שאחת וונים דוגמאות/ג 3 -וף סדרות של ריצו 4ין ברה מלבחי ונהקו לגצוי מידת אריח כלל ן.פורצל

 אושתציג החברה דוגמא/גוון/מידה, אחת ממ שהתע הרוכש בחירת  אלו.לחדרים הנדרש חותה מדרגת מניעת ההחלקה לא תהיה פ

  הספק, שיבחר על ידה.

ן ווהיא בג מהן שאחתמאות לפחות גוד 3 -ריצוף ו לשות סדר 4מבין  לבחירה ס"מ, 33/33 -כ ידותמב .סוג א': ת שמשופסרמבריצוף  -

וכש תעשה רבחירת ה וף לגשם.ף חשריצותה לוקה שאינה פחלחת ההצירת שיפועי ניקוז, ובדרגלי בגודלםהמתאימים ניטרלי.  -בהיר 

 ם(.ליושיפי קשיח, אין צורך בבחיפוץ מחופה והח ריק ם)במקומות שבה ידה. יבחר עלש הספק,ר שתציג החברה או בחממ

לי. ניטר –ר ין בהבגוודוגמאות/גוונים שאחת מהן היא  3ות לפחין מב ת הרוכש. לבחיר-קרמיקה א'. סוג  :ושירותים רחצה חדר יוחיפ (4) 

  ידה.על  יבחרספק, שהו ה אהחברשתציג דה, גוון/מי/חת מדוגמאתעשה מאהרוכש  ס"מ. בחירת 30/60,ס"מ  25/33 תידומב

ותים עד בחדר שיר. חיפוי עד גובה קו משקוף הדלת רחצה, בחדר .מהמחירשינוי  ללאנה קוה חירתלב דותמיקה במי)חיפוי קירות בקר  

המידות דומות למפרט וכן  ריחיםא יעהצלר יהיה רשאי כהמו סכמת הקונההב (.טיח+ צבע אקרילי תקרהעד למעל החיפוי ומ'.  1.50גובה 

סטי וחיפוי וקוד אדיל בכולובנית צע סגירה מתבו לויהג נרתלצ .דירהמחיר הבי ינוכל שס"מ ללא  33/33 ,"מס 20/50 ת נוספותבמידו

יים טוונהרל םדרישות התקני ולפיהוראות כל דין  ובים יאטמו לפירטזורים זים באות, הרצפות והנקירקר הקירות. הקרמיקה זהה לגמ

 חדרים סמוכים.ניין/למניעת מעבר מים לחלקי ב

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

רך ס"מ לפחות לכל או 60בגובה    דה.על י הספק, שיבחר ורה אממבחר שתציג החבבחירת הרוכש תעשה  רלי.ניט – בהיר הן היא בגווןמ

פוי ליון של החיעההסף  ובק יבוור וסבחורי התנמאואם ות תי קירחיפו BI ביחידת נואי ורתנה ן.  כאשררון תחתוטח העבודה )מעל אמש

 + צבע אקרילי. בקירות: טיח וי ול החיפף(. מעמ' מעל הריצו 1.50 הרצפה )גובההקרמי ועד 

 דדבוהח אריהשטח . קבלן/זםהי חירתלפי בראצו או ט צלןגרניט פור ריצוף ס"מ, 33/33 -במידות כסוג א'. ש(: כשנרככל ) ריצוף במחסן (5) 

 .מ"ר 0.20 -כד ע

 

  :תרוהע 

 האפשרות לבחור  פק אחד ולא תינתןר של סק ממבחהרוכש תעשה אך ור תדגש כי בחירלמניעת ספק יו –ש/דייר הרוכ ירתחב 

 ם, גם מאלו שנבחרו ע"י החברה.ישונ םמספקי םשוני ריםמוצ 

כדוגמת  יובנ ואמת חוסמוכית עם זכשולב ום ממיניה אלומעק ניה(יתר הבבה אחרתקבע לא נ )באםסות המרפעיצוב מעקות  – מעקה

 ם".ם ומסעדיקיע"מ 1142ת"י ת ולפי הנחיות החזי

 .ס"מ 2 -עד כ וכיםמם סחללין יבל שרות, פסתמרו רחצה, ממ"ד דרבכניסה לדירה, ח – לסיםי מפרשהפ 

 .ריכלדהא ןנוכתלפי  ,גובה/רוחב( "מס 20עד ) קנותר בתותה המבגו עדגה( )מדר מונמך/בהמוג ףיתכן סגג, /פסות שמשביציאה למר 

 בלה.גובה המצוין בטל ההקירות יעש גובה חיפוי  - תחיפוי קירו 

 ה.ברהח לפיו/או ס"מ,  60 -מיש פינות קמורות שאורכם פחות  םבא ,PVCאו  לומיניוםפיל אוצעו פינות מפרובי –ופיל פינות בחיפוי רפ

 טבעי, מרשהאבן היא חו וןלהביא בחשב שי... ,(2ק חל 5566י מתוך ת") -רטי(תף/פהמשו בשטחקנו ל שיותכ)כית טבע אריחי אבן 

אריחים המשמשים במערכת ה אות הלוחו גוון, ..ן זה.בנוסף נאמר בתק. דים והבדלי גוון ומרקםיג מים,ים להיות בו ניוללעש

 .תחזוקה תולמטר םמריהנשריחים וחות או האן הללבי ברצפהים שאריחת או הווחהל בין שוני בגוון יהיהכך הזמן, ולפי משתנה עם הרצפה 

 ג הריצוף בדירה.רקה ע"י החברה ע"או הב/יטוש וא יבוצע לגש כי לדספק יוניעת למ - טוש/הברקהיל 

 או /ו פלדה אוו/ בטון( עץ ו/או מכרנית הר יחייב בסימון בתוכתבחר החברה להתקין, ומבלי שהדבול ככ) – ות/, קורהלהרגופ 

 ב, ולמש 

 ות למערכות, ארונן מטבחמחופים, בגב ארו תירות וחזיתולמעט בשולי קת, ס"מ לפחו 7 הבבגו ףוריצר ה( מחומ)פנלים –לים פושי 

 ות )גרונג(.נפי א קיטוםלפולים, לי ושיטכניים. חיפורים ואזו 
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  .חותפל ממ" 3 לש ת()פוגו יחיםן ארוח ביומר צועיבנדרש , הרמיקת וקבאבן טבעי וףיצלר ניםלפי דרישות התק – מרווחים )פוגות( 

 מ"מ לפחות. 1יצוף טראצו רל 

 

 זה  או במסמך אחר רט מכבמפר ,כך בטבלה ייןוצנו בפועל רק באם בהערות לעיל יותקיחסות יש התייהם ומתקנים לגב הר כי ציודוב)מ

 הרכישה(.ם שצורף להסכ

 

 ות:ארונ 3.3

 ,כיורקנה שטוחה של ההמתאים להת חתוך פתי, חיורשבת לכת, מדפים, תוירומג תות,דלל לויכ הארון :ןותחת מטבחארון   3.3.1 

 ם. יה למדיח כלהכנ, ודת חשמל להצתה(נקודת גז לבישול ונקח, פת לל:)כו נותריים מוביהכנה לכ

  .MDFאו ויץ'( ץ מעובד )סנדוע וןרלקי האחאר . שץ דיקטמע יהיהרון גב האץ'(, וסנדווים יהיו מעץ מעובד )פיגוף הארון והמד                    

  ל  מע ותס"מ לפח 90 -כה ל משטח העבודה יהייון שסף על ס"מ לפחות. גובה  60-כת, יהיה חזית הדלתו ולל, כ מק הארוןוע  

   .  ארוןה תחתיל תיבות שרט ניעתם למד למיוי עמיובחיפ ס"מ 10-בגובה של כ ל(בתחתית הארון הגבהה )סוק. צפהרסף ה           

 מקו.וע ו ולכלל גובהס"מ לפחות לכ 60רות ברוחב יגת מדיחל יכלורון יאה           

                    5. לבחירת הרוכש מתוך קהייפורמוני: צציפוי חי .תתכמ ידיות:ת פינה". יותקנו "פתרונו הארוןל ש פינהות הביחיד

 פנימי וגמר י ציפוהחברה.  יל ידע ר/ויבחק/ים שהחברה ו/או הספ יע"ו יוצגשי( טרלהיר ניב דואח לבן ם אחדות )מהים לפחגוונ

 ;בהמשך ראה הערה :*וןאראורך ה מידות(1)ו/או מלמין בגוון לבן.  קהיימפור: מדפים                   

    ראה נספח ג' ון:חתחיר לזיכוי בעד ארון המטבח התמ  

     

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

וליים שעם  (,ייןנלפי הע  1,2 םקי)חל 4440"י ות תדרישל רך(, העונהשווה עסר או אבן קי )כדוגמת תפולימריאו ית טבע

יותקן קנט  טחקף המשיבה ור.של כי החוה שטהתקנח יותאם לשטהמפם. ית הארונות בכל היקחזס"מ ביחס ל 2בהבלטה של 

ית המשטח ככל וד בחזעם עיב ללא קנט מוגבה הי להעדיף התקנשאוכר )הקונה ריקבע ע"י המ ויבודע ופןשא מוגבה עליון

 יכוי בגין אי ביצוע זה(. זנתן לא יי .יקף המשטחהל בכרש כולל אף מים הנד

  ון,לק תחתלפי ארון המטבח ח: ותמיד

 3ה נתציג בפני הקו. בחברה/המוכר חר/ו על ידוביים ש/קהספאו וכר ו/ו ע"י המיוצגת שמאווגן  דמגוווך ונה מתהק תחירלב :גוון  

  דבקה ולא לוח בודד אחד(.הב יויהסר יק השיש/אבןת ווח. ל(בהיר ניטרלי)אחד מגוונים אלו יהיה  פחות גוונים ל   

   

 אין.ארון מטבח עליון:  3.3.2 

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

 יותר ארון מטבח עליון פינתי.  

 טבח התחתון.וציפוי ארון המטבח העליון יהיה בהתאם לארון הממבנה   

 חות מדף אחד לכל אורכו.ול לפן יכלהארוס"מ לפחות.  30ו ס"מ לפחות ועומק 75ון גובהו של הארון העלי  

 

 

   יכיור שולחנ הכולל ו מונחתלוי א' או טרספה, דוויץנעץ סהעשוי  תחתון ארון י(,)כלל רחצה דרחב(: ןי)ציים רות אחארונ 3.3.3 

 . פחותס"מ ל 80 אורך  מידות: ירוסטה.נ וצירי דלת/ות( או שיש, לרבות מגרה/ות, ליגרטקוורץ )אינ ניאו מחרס או   

  החלטתלפי  גוון: ון.ארלפי יצרן ה למיןמו א/ו הקיירמופ: פנימיציפוי  .קהייפורמ ני:יצופוי חיצ     

 החברה.     

    ה נספח ג'אר הרחצה: ארוןי בעד מחיר לזיכו
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              :הערות

ך באור םפעמיי  תבמחוש ימתשקי ר )פינה ככליקהידה לאורך דאורך. המ מטר 05.מטבח  תחתוןארון  אורך תידמד  (1)

יכללו באורך  תהארונו בתוךשולבים מה)למעט מקרר(  בים וכיו"ירכי ור,תנ למדיח,ים המיועד ים(. חללרוןהא

   זה. אורימת הייחשבו כסטי אח, להמטב ארונות רךאומידות ב 5% -טיות עד כס. הארונות

 חבת המטונובגב ארר שובקייתכן  ן כיובשחבקחת נה להקו וע עצמי, עלציות המטבח ובנארועבור יכוי במקרה של ז (2)

 רך תחזוקה.ו לצולים אה לפתח/פשר גישאשותפים. יש ללקולטן/ים מ גישהפתח/י  יימיםק

 ונה.בארון תחתון הינם להחלטת הק םיור וכו' מובנח, תנהתקנה של מדיך תכנון הארון לצור           (3)

 קומותמב ,ומדפיםות דלת ותלרב ,תובשלמו המטבח וןרא אתפק סל כרהמו על ,ינםקתלה שלא ונהקה החליט -

כנות הנדרשות של מים וניקוז למדיח תחת ות ההבולר חללים( ים )ללאנלים החשמליים המובקנת הכתלה ודשיוע

 וכש.רהרה תנחה את בשהחמועד בע ובל פי הלוח זמנים שהחברה תקו עווח על בחירותנה לדבאחריות הקו ר.הכיו

 

 סה:יבכ תתלייל יםקניתמ 3.4

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

 מינימלי שלרך , באוכביסה פלסטיקי חבל 5כולל גלגלות,  ניצבים ממתכת )מגולוונים( ותטמו 2: קטנה() כביסה מיתקן לתליית 

 .סה"כ מטר 8 -ת מופח ל לארך שבאו חבלי כביסה ללכו ס"מ 120 למלי שיניך מורבאאו מתקן מתרומם  ,ס"מ 160 

 סת משמעו מתקן ממתכת במרפ וצר אביסה בחתליית כלמתקן שווה ערך ) ך בחצררעווה מתקן שיותקן ר שן: אפשהג לדירות 

  5ות חפתקן יכלול למ. הלקיר מקובע. המתקן יהיה יציב ותות המבנהנצפה בחזיינו ע ושא, במקום מוצננהמגולוונת על קיר המב 

 וניתנים למתיחה. UV תקרינידים לים, עמותייו איכיה החבליםמ. ס" 160של  מאליינמי אורךסה בכבי חבלי 

 5100: מחומר עמיד העומד בתקן ישראלי תיאור: נן(כ)ככל שמתו הור כביסתמס 

 ריטיית פהפרעה לתלי רצעלולה להיוו זה במקרהים, /ן גם יחידת העיבוי של המזגןתקביסה יתכן ויוור הכ: בחלל מסתרההע

  .בחייפרט המבמ מהכתובות א פחאך ל םיגדול הסיכב 

 

   בס"מ(דות י)מ  רהים בדיותריס תימת דלתות, חלונורש – 3' סמלה טב 3.5

רים ת המעבהפתיחה. בכל מקרה, מידויוון ה ובכסוג הפתיחים, בם, במידות הפתח: יתכנו שינויים במיקום הפתחיהערה 
 .משךות בהנוספ תרוגם הע הארהבניה. ון נותכקנות הבת שרדמהנ יפחתות לא ושטח החלונ תוים בדלתפשיוהח 

 

 תריסים חלונות דלתות  ---

 חדר
דת ומי כמות

  הפתח
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/ 
 מתכת/ אחר(

ר סוג פתיחה )צי
(/ נגרר/ כע"כ

 אחר(

כמות ומידת 
 הפתח 
 חב()גובה/ רו

)עץ  מרחו
לומיניום/ א
 ת/ אחר(כתמ

ה יחפת סוג
 /"ככע/יר)צ

 חר(כיס/א/ררנג

ת דות ומימכ
 הפתח 

 ב(וחר בה/ו)ג

 /ץער )חומ
יום/ אלומינ

 (מתכת/ אחר
 ביםחומר של

ה)ציר/ חסוג פתי
.ע.כ/נגרר/ כ

 כיס/חשמלי/אחר(

 כניסה

1 

 גילהציר ר טחוןה בדפל

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 95/205-כ

 חדר דיור

1 

 ומ' מזוגגלא
 ה,רינטיו
 כע..כ ררגנ

--- 

--- --- 

1 

 מ'ואל ומ'לא
 מלישח גלילה

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

 מטבח

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ אלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני מ'ואל אלומ'

 115/110-כ 115/110-כ ---

חדר שינה 
 1רים הו

1 

 ילהרג רצי עץ

1 

 ע.כ.ר כנגר ' מזוגגמואל

1 

 ידניגלילה  'אלומ 'מולא

 115/110-כ 115/110-כ 80/210-כ

1 

 ציר רגילה ה פלד

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 90/220-כ
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 תריסים חלונות דלתות  ---

 חדר
דת ומי כמות

  הפתח
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/ 
 מתכת/ אחר(

ר סוג פתיחה )צי
(/ נגרר/ כע"כ

 אחר(

כמות ומידת 
 הפתח 
 חב()גובה/ רו

)עץ  מרחו
לומיניום/ א
 ת/ אחר(כתמ

ה יחפת סוג
 /"ככע/יר)צ

 חר(כיס/א/ררנג

ת דות ומימכ
 הפתח 

 ב(וחר בה/ו)ג

 /ץער )חומ
יום/ אלומינ

 (מתכת/ אחר
 ביםחומר של

ה)ציר/ חסוג פתי
.ע.כ/נגרר/ כ

 כיס/חשמלי/אחר(

 ממ"ד 
משמש )

 כחדר 
 (2ה שינ

1 
פלדה לפי 

 "א הג
ציר )רגילה(. 
 פתיחה חוץ

1 

 גגאלומ' מזו

לה או ר רגייצ
 .ע.ככ

 לפי הנחיות
 אהג"

1 

 אלומ' 'ומלא
.כ או נגרר כ.ע

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

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

ם נגררת/יה, יםיסורס דףה ם,זיג דה נגדפלשתיים,  וחת אכנף א
 "א.        הגיות לפי הנח  .יסלכ

--- --- 

ח. רחצה 
  לילכ

 

1 
  עץ  +

  ר או-ור/צצוה
 ציר רגילה

1 

 אלומ' מזוגג

 ויטנ
 +(פי)ק
 קבועק חל

 ןותחת

--- 

--- --- --- 

 --- 35/135-כ 80/210-כ

--- 

--- --- 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 

שרותי 
 םאורחי

1 
 +   עץ

 אור  -הר/צווצ
 ציר רגילה

--- 

 --- מכניאוורור 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/210 -כ

פסת רמ
 ירותש

1 

 הלירג ריצ עץ

--- 

--- --- 

1 

 ע.כ.כנגרר  ומ'לא מ'אלו

 155/85-כ --- 80/210 -כ

מחסן דירתי 
 צמוד
)ככל 

 מד(שהוצ

 חפ 1
לפי החלטת 

 החברה
 הרגילציר 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 80/205 -כ

 

 :ואחרות טבלהל תערוה

 כישה(.רה סכםהלשצורף  ראחך מסבמ וא פרט מכר זה, במבלהבט יןצובאם  רקים בפועל יק)ה

תית חרי בתפולימ התקנת קנטיינה עמידות למים ויכללו תהלתות , הדובפתיחה רגילה 23ישראלי מס' בהתאם לתקן ות דלתות לבוד= עץ  תלד .א

סב , וי(טנפלת )תשמה יחתפ=  פיקפתיחה, וג = סילהגר ציר,  יוםנמיץ האלויוע תהנחיולפי  ופיל:רפ סוגאלומיניום,  =אלומ'  .ס"מ. 7הדלת בגובה 

: יםתריס ,נכיתנועה א= כנף בת גיליוטינהחה )כיס( בקיר, ומתוך גאו ל= כנף נגררת על כנף ו/כ.ע.כ ניגרר משתפלת, = רגילה+  דרייקיפ()נטוי 

= ילה לג .ברתמה מוגטיאל יםבלהש ןיבי אטם גומ ף כוללצקן מויאוריתלפובמילוי , (ןיות היצרלפי הנח בי)בעו אלומיניום עשויים פח יםשלבי התריס

  . שמלית, בחדר דיור(החלילה , לג)גיבוי ידני אחד ו/או חשמלי באמצעות רצועה גלל כלפי מעלה,יס נתר

 דלתות/הסה"כ תאים לתה ללית בדירהכובלבד שהכמות  הלבטבשל אחד מחדרים  רבתיאויע דרים יכולות להופני חשפים ל, משותחלונותות/דלת .ב

 .תפקוד מערכת מיזוג האווירס"מ כהכנה ל 3 בהו מעל רצפה עדיוגתות פנים דלולי תכן ושי .להבטב תוניוצחלונות המ

לוחות  המורכבים משני, ןתקלפי דרישות ה רגיל/בטיחותי( Double Glazing)ול פכ קוףגוג שיז םניום עמאלומי ,)למעט ממ"ד( ותינטריו /תונולח .ג

החלונות ורכיביהם יהיו בעלי תו . תכנון(ר לפי או אח מ"מ 6י של ובבעח אויר מרוו םעחות, לפ "ממ 4 יבועב )זיגוג יהםיר בינוווח אמרו עם יתזכוכ

י די ת יותקנו עלנעילה. החלונוו הידיות מובנות, מנגנוני פתיח צירים, גלגלים, ,EPDMגומי  , אטמיגלי זיגוגזרים מקוריים, ובכללם: סרביתקן וא

 לכל במסילות :רשתות .עורףחיות פקוד הלפי הננף/ים פלדה, ם מזוגג עם כמיניווסוג אלמ ןחלו יהיה דבממ" היצרן. ה מטעםן מורשמתקי

 .אחת רשת לכנף כהכנה במסילה נוסף נתיב תקןיו ,החלונות

תקן וי חלון, יס אורה בתרסגושרות המרפסת לטבח באם פונה מסניטריים וב בחדרים בחדר שרות, לקיר חיצוני מזוגגתו/או דלת חלון בהעדר  .ד

 .פת כיסוי(ות רפ)לרפ מכניור ורוא

קבוע משולבים בזיגוג חים התכן פתי יום.ץ האלומיניוע ו/או פ"י תכנון האדריכלע סוג פרופיל, גוון, .שויים אלומיניוםע חלונות והתריסיםמסגרות ה .ה

 .ירות מסךו/או קמחסום, המשמש כמעקה/

 האדריכל.  בחירתעפ"י חלב"( ה )"מומע וופה אשק חותיתיבטזכוכית ן תותק ת(,וש חלוני)באם  ותיםרושי רחצה רבחד .ו
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 .ודרישות כיבוי אש כלאדריה תכנוןלפי , תעוקבוות או רפפ/ו אוורור מכני ו/או סבכה בדלתו/או  ( יעשה באמצעות חלוןככל שנרכש מחסן) ןרור המחסאוו .ז

מערכות , (טלסקופיתרמית/)פנו ההצצ ניתיע נוסף,י מן פניוסגר בטח  5044ישראל ן ת לתקתואמ ,יתב בריחר דה )ביטחון(לת פל. דדלת כניסה .ח

מ"מ  1.25 בעובי שלולוונת מג דהמפליה שקוף בנמ .תון, מעצור דלת ומספר דירהתח סף מברשת ,נעה ו"רוזטות"ידית ן צילינדר, ירים, מגצ

 ר.כי בחירת המולגוון לפר. גמר בתנו או צביעה בחיפוי ויניל יהיו לפחות. כנף הדלת והמשקוף

  בטחון/אש.ותקנו דלתות תכן וית הכבאות, בכניסה לדירות בקומת קרקע יחיות רשולפי הנ .בחירת החברהלפי  גוון  ניל,ו יופיצ מ"דמ תדל .ט

כל היבט ה ערך בר שוומילוי אח פלקסבורד ו/אוילוי משתי לוחות מודבקים על מסגרת עם מ הדלת תהיה עשויהף נכ ים:פנ י דלתותמכלול .י

מתאים ה תועשציפוי חיצוני מצבע או פורמייקה או מר גהדלת.  יותקנו בהתאם לסוג משקוף צירים אחר.ם, ייקיקה, סטוק, אקזחו –תפקודי 

אלי לתקן ישר בהתאםלת יהיה הד וףמשק. צדדים לפחות 3-)קנט( מצופה ב בהיקף כנף הדלת .םידדהצ שנימתכת מ ידיות , עםלעמידות במים

בחדרי אמבטיה / מקלחת  יד למים. יהיה עמ . המשקוף לאחר התקנתוטימהא יפס כולללת דל תואם מרגבעץ  ות פולימרי אהלבשו עלב 23ס' מ

ים לפחות גוונ 3ו מתוך צגו למגוון דוגמאות שיוחירת הרוכש מתוך לב גוון:   דלת.ה ףכנג בזוגאור, מ-י דמוי "תפוס פנוי" וצוהר/ צוסיבוב מנעול

 ה.על יד חר/ושיב םיהספק/ו ארה ו/בידי החו על (, שיוצגמהם לבן)אחד 

 וסף,בנ .עקבורג קבוע סו, אין לאת כלל הדיירים בקומה(לשמש  אמור )בחרום קומתי המוכרז כפתח חילוץ  בדירהח בממ"ד ובפת -פתח חילוץ .יא

 .ההפתיחן וה וכיחות סוג הפתיריס, לרבהחלון/תסוג  דות הפתח,ו שינויים במייתכנ ז ע"י הרשויות המוסמכות כפתח חילוץבפתח שיוכר

 2 -ם כסף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהי. יצוניתח נגררת,/הינה דלת פלדה אטומה, הנפתחתחב מוגן דלת כניסה למר :קוד העורףפישות דרי לפי .יב

 ,שונים לים בקוטריםרור מעוגתחי אווכן  פ+ זיגוג וון אלומיניום ס. חללדה כנף אחת או שתיים, הנגררות לכיס הדירה. חלון פפלמל מע ס"מ

 רוצתיפתח האוורור וליד ג הקיר ע" ף(,פיקוד העורלפי הנחיות )סינון אויר  כתמער תקנתה פלנצ'(, וניתנים לפרוק.פלדה )אות יסקדב סומיםח

תקינתו הרי שן, סינון המתקה ע"י החבר דגש שבאם סופקיו (.2010)תקנות הג"א מאי  מידות היצרן.דות המערכת לפי מי ת.ומימק הפרעה

סמכו לכך ע"י פיקוד שהו יםבדיקת תקינות ואטימות נוספת ע"י הגורמ, יחייב ע"י הרוכשרוקו יפלכן רף, וד העופיק ע"י וראושו קודנבתו נוהתק

ע בפועל ר הביצויגבל יצוע בפועהמכר לבין הב במפרטרה בין המצוין בתוכניות המכר ו/או בכל מקרה של סתיי כש ודגק יניעת ספלמ העורף.

 ף.העור ודקית של פנוכמעוד תהתואם הנחיו

 יםריזאב קנתורך בהתהצעקב , "נטו"ות מידות פתחים ן מבטאאינומשוערות בס"מ, בניה , הינן מידות 3מס' לה המידות המפורטות בטב – ותמיד .יג

 מסך ותריינות/קטרינות/ווי דלתות/ חלשל מלבנ ,מיניהםם לייילים היקפפרופמשקופים ווכן  מלבנים סמויים ו/או מסגרות סמויות כגון: משלימים 

  בתקנות התכנון והבניה.  כנדרש לפתחים אלו  ממידות/שטח,לא יפחת  יםבלחים המתקבכל מקרה גודל הפת .ענין()לפי ה

 

 

 

 לים סניטרים בדירהתקני תברואה וכמ – 4ס' ה מטבל 3.6 

 טבלה זו(לאחר הערות גם )ראה   
 

 קןמית
 מיקום

 רחצה כלליחדר  ורחיםשרותי א חטבמ
 ת פסמר

 שירות
 אחר

 בחכיור מט
 )בודדת/כפולה(

 

 מידות
 )בס"מ(

 --- --- --- --- ראה הערה )א(

 --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- אין  ₪זיכוי 

 ר רחצהיוכ

מידות 
 ()בס"מ

 --- --- שולב בארוןמ --- ---

 --- --- 3.3.3עיף ראה ס --- --- סוג

 --- --- אין --- --- ₪ י זיכו

 כיור לנטילת ידיים

ידות מ
 )בס"מ(

 --- --- --- 25/40 -כ ---

 --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- אין --- ₪ כוי זי



 

 

 

 

 

 

 , ג'ב'נספחים א', 

 32  ךמתו 18 'עמ 18.04.2021תאריך:  *O,O*,Z,Zם ירה מדגד / חדרים 3 / 151גרש מ שתכן /למ כררט מ/ מפ שבעבאר  -רקהפא ונתנגב / שכפרץ בוני ה / ניהת הבכומסד לאי

 

 קןמית
 מיקום

 רחצה כלליחדר  ורחיםשרותי א חטבמ
 ת פסמר

 שירות
 אחר

וארגז  אסלה
 '()בהשטיפ

 

ת דוימ
 )בס"מ(

 --- --- צרןדות הילפי מי היצרן ותידלפי מ ---

 --- --- א' א' --- סוג

 --- --- אין אין --- ₪ זיכוי 

  /בטאמ

 מקלחת

מידות 
 )בס"מ(

--- --- 
 170/70 -כ

 (ה)אמבטי
--- --- 

 --- --- א' --- --- סוג

 --- --- אין --- --- ₪ זיכוי 

ם קרילמים  סוללה
מהקיר  ,וריכל יםמח/

 או מהמשטח

 --- --- רבלמע פרח  מערבל פרח מערבל פרח ם דג

 --- --- א' א' א' סוג

 --- --- ספח ג'נ ראה ג'ראה נספח  אין ₪ כוי זי

לאמבטיה  סוללה
 םם וחמילמים קרי

 --- --- )ה(וללהס --- --- דגם

 --- --- 'א --- --- סוג

 --- --- ראה נספח ג' --- --- ₪ כוי זי

וללה למקלחת ס
 יםרים וחמלמים ק

 --- --- --- --- --- דגם

 --- --- --- --- --- סוג

 --- --- --- --- ---  ₪זיכוי 

 --- יש --- --- --- זקוכונת כביסה ולנימים מ וריבח

 לשרוול חיצונית דופןב 4" חפת
, מייבש כביסהמ  דיםפליטת א

כולל תריס הגנה ומשקולת סגירה 
 מלשח והזנת

 --- יש --- --- ---

 כלים כנה לחיבור מדיחה

בניקוז כיור ההכנה משולבת )
 (המטבח

 --- --- --- --- יש

 --- --- --- --- אין רז ניל()ב קררם לממי נק'

 --- --- --- --- 1 כנה(ל )השובית גז לנקוד

 --- --- --- --- --- )הכנה( מים נקודת גז לחימום

 

 :ואחרות טבלהל ערותה

 ישה(.במסמך אחר שצורף להסכם הרכזה או  טבלה, במפרט מכרב ןצויאם ב קל רבפועהקיים )

ירוסטה, נגרניט/ סילי קוורץ/קוורץ /מחרסה, ונרת הקלבחי :(ס"מ 80/46ידות במ או כפולה ס"מ 40/60 ידותבמ )בודדת ר מטבחכיו (א)

רן/ ספק ת לפי היצבמידו חרס, ם:ית ידיטילר נכיו "י החברה.היצרן/ספק, שיבחר ע לפי (:ני )אינטגרליכיור רחצה שולח וחהבהתקנה שט

 .ברהשיבחר ע"י הח
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)מושב(  :כיסוי אסלהלפי החלטת החברה.  תוצרת. 1385י ת"י עפ" ליטר( 3/6בלוק/חרס, דו כמותי )נומו :פהטיארגז שת. חמונ: סלהא   (ב)

  .הנירוסטבעל צירי  כבד פלסטי

 התמיכ יטתות ומפינ. מילוי עץ בסטרפוליאי עם ציפולד עץ יקפי, שהיזוק ת חבעלומוגני, מ"מ ה 3.5תהיה מחומר אקרילי בעובי  ה:בטיאמ

 מאייל.פחות מצופה אמ"מ ל 2.5ן או לחילופין מפח בעובי וומגל רזלב מפרופילי

רז ת בהעבודה או הכיור, מידומשטח ישור על מקם מווהוא י ל,במער חפרדגם:  :בחמט. לקערת חסכם(כולל ) ים/חמיםמים קרסוללה ל )ג( 

ת"י בועומדת ככל שישנה הארץ  תאחת לפחות תוצרכש דרותס 3מתוך לבחירה  ס"מ. 20עומק ס"מ לפחות ול 25 -ה בגובה כפי: התהיינ

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

 ת , מידומשטח העבודה או הכיורשור יעל מ קמוימווהם   פיה ערבלמ : דגם: פרחכמים(ל חסכול) י רחצה/ורילכ ,םקרים/חמיים למסוללה  )ד( 

ן החברה/ קבל"י וצגו עשי תוצרת הארץ פחותכשאחת ל תסדרו 3לבחירה מתוך  חות,פס"מ ל 15לעומק לפחות וס"מ  15 באורךברז תהיינה: 

 .  הדשיבחר/ו על י פק/יםהסו/או 

ת למיל' האמבטיה קס מהקיר הכוללת יציאה תחתים מיים וקרחמיים תותקן סוללה מ :באמבטיה :חסכמים(ולל )כ יםקרים/חמם ילמ להסול )ה(

  לפחות ומזלף. ס"מ 60באורך  לקה טלסקופי ומוביל אנכיחמתכוונן, מוט ה, מתלה ר שרשוריצינו

 .הדחר/ו על יים שיבו/או הספק/ ןע"י החברה/קבל יוצגוש ץהאררת לפחות תוצ חתאכש רותסד 3ה מתוך חירסוללות האמבטיה/מקלחת, לב

ית עזרת ידבתי)ויסות מים לחמים/קרים על מנגנון קרמי דו כמומיקסר ב ם מערבלדג כרום ניקל, ת  למים חמים וקרים יהיו בציפוילסולה כל-

 יכללו חסכמים.ו אחת(

 .ילנ ירזבו, יבור לביוב: חתכולל י שטיפת אסלה/זארגכיורים והתקנת  )ו( 

 .: לבןתוגוון הקבוע )ז( 

 . ת חשמלוהזנ דלוחין או שפכים יבור לקווח : מים קריםוללתכה יסכב נתוכחיבור למ הכנת ()ח 

 .אחרת, צנרת נחושת בלבד ללא אביזרי קצהלא נאמר  באם: זגהכנה לנק'  )ט( 

 ירונית.שת העהרת מקסופמפרטורה המבט ם: מיםמים קרי (י) 

 למניעת  ן ישראלימדים בתקשעו עותקבולרכוש  וא בחר החברה, באחריות הרוכש, לבחורממ נםאי אםב -אמבטיה(/)אגניתבועות רחצה ק (יא) 

 .  R-11 -ולא פחות מ ההחלק

 . יורכו הח העבודה אמשט מישוררז הממוקם על ב= קרי  פרח קבוע. רז הנשלף מתוך שרוולראש בף = נשל (בי) 

   ת.אחת ייד תמים, בעזררים /חיסות מים לקו)מיקסר( =  רבלמע  

 ית ברז ו/או שניהם., לראש מקלחת ו/או לפימים/קריםל מים חסה/יציאה, שני)אונטרפוץ( = חלוקת כ דרך-רב  

 יטה זו הלחות ר. בשנסונדקטת הפועל בשי יסהביבש כיש להשתמש במי יבור ליניקת אויר חם/לח, ממיבש הכביסהבהעדר ח =ונדנסרק)יג( 

 ה פלט אויר חם לחלל הדירשעדיין ניודגש  למניעת ספק ך.יכל איסוף המחייב ריקון בעת הצורמל א יםמכ תטייבוש נפלהליך הנפלטת בעת תה

 בסמוך למכונה.

 וכו'(.יקוז נ תחיפות/ברזים/מקלחת )ונדרטירכות הקצה הסטעמערכת הספקת המים והניקוז מתוכננים למחשבון כי לקחת ב יש (יד)

גלישת המים,  קפי מפנימחסום הא המקלחת, ות לא התאמת קוטר צנרת הדלוחין, שטחל, ם"גש"י ומש מקלחת דגון ראאמור לעיל כהשינוי מ

 ברצפה. זהמים הנפלטת ממפל המים לקיבולת הניקו בין כמות התאמה יור הצפה בחדר הרחצה עקב אעלול לגר

 יש לנקוט באמצעים מתאימים כגון  ,קהחלה עונמ לת חיספוסנה כולהאמבטיה אי תקלחת וככל שרצפגם למו הינ טיהשימוש באמבוה להואי (טו) 

  ניעת החלקה.ועדות למקות המיהדבקת מדב   

לאי יבוכשל הגז במקרה מת יוק זרם מנגנון לניתילחלון ובכלל, יש להשתמש בכיריים הכוללבסמיכות  נמצאים כל שמיקום הכיריים לבישול)טז(  כ 

 ול.הבה/ות הבישל רצוני של        

 

 או במסמך אחר בטבלה, במפרט מכר זה  צויין כךרק באם ותקנו בפועל ילגביהם יש התייחסות בהערות לעיל ם יקנמתוד ויובהר כי צ)מ

 ישה(.ם הרככשצורף להס 

 

 ברצפה,  ,ניין(הב פים לכללותמשוחלקם יתכן )בוב יבטני קולחי ביקורת לפתו צנרת: אחר לכל צורךאביזרי אינסטלציה נוספים בדירה,   3.6.1 

 ש(. אכמות, עפ"י דרישות כיבוי ו )מיקום מתזי כיבוי, יתכןיה. אינסטלצה חלטת מהנדסהבמיקום וכמות עפ"י , בסמוך לתקרהו את רויבק  

  בין י פיקודבללהעברת גז וכ וצנרת למפוצאו ו/ ני מרכזיימן למזגסטלציה. ניקוז לפי החלטת מהנדס האינ ,מיקוםב לקי מיםארון למח  

 . למאיידהמיועד המיקום  עד ה,עבמל דעיקום המיוהמ  

 



 

 

 

 

 

 

 , ג'ב'נספחים א', 

 32  ךמתו 20 'עמ 18.04.2021תאריך:  *O,O*,Z,Zם ירה מדגד / חדרים 3 / 151גרש מ שתכן /למ כררט מ/ מפ שבעבאר  -רקהפא ונתנגב / שכפרץ בוני ה / ניהת הבכומסד לאי

 

 :הערה  

 דמוי סטטי ויצרו בליטות וי מבודד ואכיס תהתקנדרשו(, יתכן ויחייבו יככל שבוי, )ב/מתזי כימים/ביו בר צנרתהצורך במע  

 , רכמה בתכנית נוח יסומה, שלא בהכרצפמוך לקירות ורבסאו /וקרה תו סמוך לקירותב ,ם"סליאו "ספ" קורות ועמודים א"  

 תוכנית.מיקום שונה מהשסומנו ומאילוצי תכנון יותקנו ב או  

 פתחי  יתכן וידרשו ןהבנייים העוברים לגובה לציה בקולטנינסטאפי הת"י, והנחיות מהנדס היש לקחת בחשבון כי ל ,בנוסף  

 זוקה.תח כיצרלה שיג ש לאפשרותם ויאין לחסום א, י ביקורת אלו ע פתחוצבי שרידידירות בהם ב לכן, וביקורת  

 

קנת המערכת הת. ןתהיה לפי הוראות כל דיצת ת סולארית משותפת מאולעות מערכבאמצות מים חמים לדירהספקת : מיםחימום   3.6.2

 .ר(המים )טיימ וםקוצב זמן לחימהתקן ו חמיםהם לי לדוד המישמי חיבוגלרבות  579לי אהסולארית תהיה בהתאם לדרישות תקן ישר

 יימר( הכולל מפסק מלי והתקן קוצב זמן )טט עזר חשעם אלמנוכולל חימום  רה )דוד( המחובר למערכת הסולאריתאגיל יכמן קתל דירה יולכ

 מני ההפעלה.ן מראש את זלתכנ במאפשר

 ב צול והתקן קות חשמהמים באמצע וםרית, יעשה חימסולא תכמער תעום חמים באמצמיפק לס כל דין לא ניתן לדירות שלהם לפי הוראות 

 מום המים )טיימר(.  לחין זמ

גג  או בסמוך להשירות או ת מרפסבמקום מוסתר אך נגיש כגון ב: מיקום הדוד ;ליטרים 120: תלבקיבו םלמים חמידוד( מכל אגירה )

     האינסטלציה. סמהנד תכנוןעליון לפי 

 . אמבטיה ה,רות מטבח ורחצ: קעםילם לכיחמחיבור מים  3.6.3

 .אין :"דלי"ברז   3.6.4

 ה(.ברם לפי החלטת הח)מיקוש : ילדירהכנה למונה מים ה 3.6.5

  , ,PPR, S.P: פלדה מגולוונת, פקסגול, ם חמים וקריםת: מינורוחומר הצי 3.6.6

 פלסטי.: שפכים, י: פלסטןוחידל  

  .יש: הגז במטבחת ודנק דעה ממקור הגז ורת גז בדירצנ 6.7.3

 : יש.למונה גז לדירה נההכ 3.6.8

 

  

 (טבלה זות לאחר )ראה הערו שמל ותקשורתמתקני ח – 5לה מס' בט      73.  

 ג' חת מאור, בית תקע ונקודות טלפון, ראה נספקודונוי למחיר זיכ
 

 מיקום

ת נקוד
 מאור

 קרהת /קיר
 קסל מפלכו

 תקע בית
 רגיל

 תקע יתב
  מים   מוגן

 תקע בית
 לבמעג חכו

 דנפר

 ק'נ
 ;יזיהווטל

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון

 דותנקו 3 כ"סה

 ערותאחר/ ה

 לדירה יסהכנ
 מבואה וא

1 1 - - - 

 לחצן פעמון+ -
 קוםאינטר -
מפסק תאורה ללובי  -

 קומתי/חדר מדרגות.
 חשמל דירתי. לוח -
 ת כוללן תקשורארו -

  שקע.
 ויזיהטלוארון טלפוניה/- 
או במקום אחר )

בהתאם לקביעת 
 (נןמתכה

 ריוד דרח
 כלאו ופינת

2 3 - 
1  

 ן(למזג)
1 

ספת תו -תריס חשמלי 
לת ת חשמל להפענקוד

 יס.התר

 - - - 1 1 פרוזדור

 3מעל  אורךדור בבפרוז
זדור הכולל בפרו ' אומ

קודות נ 2פניית "ר", 
 מחליף. ת +וחמאור לפ

 1 בחמט

4 

)אחד מהם 
חד כפול, וא

מהם מוגן 
בדרגה 
 רגילה(

- 

 )יג( 3
 ,מדיחקררר,מתנו

אחד מהם מוגן )
מים בדרגת 

44IP) 

- 

מיקום השקעים, בתי 
ה מעל יהתקע יה

העבודה ככול משטח 
האפשר ובהתאם 

ו ותקנטבח יכנון המלת
ים רדח נפשקעי כ

 למדיח, לתנור, למקרר
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 מיקום

ת נקוד
 מאור

 קרהת /קיר
 קסל מפלכו

 תקע בית
 רגיל

 תקע יתב
  מים   מוגן

 תקע בית
 לבמעג חכו

 דנפר

 ק'נ
 ;יזיהווטל

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון

 דותנקו 3 כ"סה

 ערותאחר/ ה

שינה  חדר
  הורים

1 
ל מפסק )כול

יף מחל
 ה( למנור
 

4 
 ם לידי)שני

 (המיטה
- 1 1 

ק' אינטרקום )נ -
 ד(בלבור דיב/שמע

 ד/"ממ
 ינהח. ש

מנורה לפי 
הנחיות 

 עורףיקוד הפ
 1 (למזגן) 1+  1 - 3

ד ות פיקפי תקנול
 רףהעו

 ר רחצהחד
 כללי

1 
 (גן מים)מו

- 1 
1 

 )בית תקע
 (ורתנל

- 

ור בית תקע לתנ
וצב + התקן קחימום+ 

וד לד זמן הכולל מפסק
השמש במיקום עפ"י 

 התכנון. 
 ן,וחלבהעדר +

 נימכ ררוהכנה לנק' אוו

 - - - - 1 ירותיםש

 בהעדר חלון,
אוורור ודה לנה לנקהכ

ן ק היכני + מפסמכ
 ידרש.יש

 ותפסת שרמר
1 

 מוגן מים()
- - 

2 
 מיםמוגן 

 ה,ביסכונת כ)מ
 (היסכבש מייב

- - 

ת ומרפס
 משש

1 
 )מוגן(

- 
1 

 )מוגן(
IP44 

- - 
ולל תריס חשמלי + כ

ה תיחפמפסק + מנגנון 
 .ידני

 מחסן
)ככל 

 מד(שהוצ

1 - 1 - - 

של  כת החשמלצרי
שעון תחובר להמחסן 

יו החשמל הדירתי אל
 .המחסן משויך
ת שהזנו ופיןאו לחיל

ל של כל החשמ
ה רו למוניחוב םהמחסני

נפרד ף ומשות
בד, או לבם ניחסלמ
לכל מחסן, ה נפרד מונ

ועפ"י  החלטת המוכרל
 בחירתו.

 מסתור
 כביסה

- - - 
1 

כנה ט הק)פ
 זגן(למ

- 
 
- 

 

  תוואחרלה לטבהערות 

 .אחת כולל נקודת הדלקההיל/ ארמטורה(, א -נורה וכיסויא רה )ללורה על גבי קיר או תקבית נ = ר קיר/ תקרהמאו ודתנק (א)

 נפרד(.שקע ב ני שקעים או יותר בפנל אחד, נספר כל)ש שמל רגיל.מזרם חשמלי הניזון מתקן ח לחיבור ודדב ע"= "שק רגיל(ר )קע מאובית ת (ב)

 חות.לפ מ"רמ 1.5ם בליבכ החיבור יבוצע

ר ובחיה ע בנפרד(.שק ספר כלאחד, נ בפנלי שקעים או יותר )שנ ם חשמל רגילהניזון מזר וי,יסד עם כשקע בודמוגן מים:  ל(ור )רגיבית תקע מא  (ג)

 .ממ"ר לפחות 1.5לים בוצע בכבי

לכמות  שאינם תוספתוא' יף בסעם יצוינהמ ר(,המאור )בתקרה או קי נקודותשל  תאור בלבד לאופן ההדלקה כפולה= ת מאור הדלקהנקוד (ד)

 '.א בסעיף מאור המצוינותה קודותנ

 וח".נקודה/ות "כ בהכרח םושאינ ,רד(פנל כל נק' במעגד )לי נפרעגל חשמבי מם" הנמצא/ים על ג"שקע/י = ל נפרדבית תקע מעג (ה)

 ה.נה גבוהבדרגת הגמים וגן ה מהקצר זאבי אך פרדבהכרח במעגל חשמל נ שאינו בית תקע מוגןאו אחר=  IP44גות הגנה ית תקע עם דרב (ו)

ים, בין מחשב – תרשוה, נקודת תקונידת טלפלות נקווכולקומפלט( או לחוד נקודות ביחד ) 3= )מחשב( קשורתת/ון חוץטלפטלויזיה/נקודת  (ז)

אינטרנט. /םפוניהטלשת לר דירהר היבוללא חידורי כבלים.  ליטת שדורי חובה כאמור, ואפשרות לחיבור לקור לקליטת שיחיב – ודת טלוויזיהנק

 .סויולל כיכ 1דול מו 55וקופסא  נה בקירת ועד נקודת ההכמריכוז התקשור כהוט משיקשורת תכלול צינור וחקודת התנ

 .(שומר לפי הענייןעמדת לדלת כניסה למבנה או ללתקשורת פנים )אביזרי קצה  ת כוללקודה/ות מלאונום(= ק)אינטר ניםפ וןנקודת טלפ (ח)

  מ"מ.  2.5נפרד עם כבלים ק ח למפס, מחובר ישירות ללורדשמלי נפל גבי מעגל חע וחע כתק יתב = חת כקודנ (ט)
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ועד נקודת ההכנה  ריכוז תקשורתחשב( מק' תקשורת )מכנה לנה בלבד. יכהשמט שרוול"( וחו)" לצנרת הכוונה אחרתבאם לא צוין ה"= "הכנ (י)

מניעת ספק ל ירלי(." ולא "תנור להט" )ספפזר חום"מ ת הדייר(,חריו)באקן ותיחצה הר חדרמעל דלת ימום נמצאת תנור חבאם ההכנה לבקיר. 

 ן מים.גמו עקש חימום כוללתור נה לתנההכ רה.החב ם לא מסופקים ע"יש כי אמצעי חימויודג

ם ותה/ת אם אביכים/מליקדמ ם בריחוק ביניהם, אךהנמצאיכיבוי, משני אביזרים נפרדים שונים  תנות להדלקה/ור הנינקודה/ות מא =חליףמ (יא)

 אור.מ נקודה/ות

 הנדס החשמל.החוק ודרישות מ בעקבות הנחיות ק'סוג הנכנו שינויים במיקום וית (יב)

תחובר ישירות כנן לכיריים. הנקודה ת למקום המתוח, מתחת בארון המטבת פאזילקודת תנקן תות ר תלת פאזי=יבווללת חורים הכת מגבדיר (יג)

 החשמל הדירתי. וחפסק בלוט לרבות בית שקע והמכל החיודה תכלול את הנקו. 2.5/5 לבכב ווטותחלת פאזי בלוח החשמל מפסק תל

 

 ך אחרזה  או במסמ רט מכרך בטבלה, במפויין כצק באם רעל ופב לעיל יותקנוות ת בהערהתייחסויש  ד ומתקנים לגביהם)מובהר כי ציו

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

 לתאורת לילה  בתגנון שמנובחדר מדרגות אור  להדלקת לחצן .יש: ורת מאוודנק ה:מל קובכ ית:מדרגות/ מבואה קומת חדר  3.7.1 

  יש. :קומתית בואהאור במדירה להדלקת מתוך ה צןלח .שי :רוא לחצני הדלקת ש.י אור:גופי מ .ועהקב                             

 שה להיתר(.)בק ניהוהבן והתכנות תקננורות( בדירה על פי ים )ציהכנת שרוול: טלפון חוץ 3.7.2 

 לטת החברה.או אחר לפי הח ,םזמז ל:צלי .לחצן עמון: סוג:פ 3.7.3 

 ."יי דרישות התלפ ,טנדרט: ססוג :שקעאביזרי הדלקה/ 3.7.4 

 פיל  ם:יקומש : יבתוך הדירה גיל(,שקע ר )כוללדירתי ולוח תקשורת  מודולים( 6-מקום פנוי להשארת )כולל דירתי  חשמל חלו 3.7.5  

 ין.אשעון שבת: : יש. פחתמפסקי  החשמל.  הנדסון מתכנ  

                           זמן.   קוצבכולל : יש. שמליחלדוד מים, שמש/נקודת חשמל  3.7.6 

 .פראמ 3×  25לת פאזי: : תבור דירתיודל חיג 3.7.7 

 יסה הראשית בקומתכנה דלתלחצן לפתיחת ולל , כדיבור שמע קוםנטר)אי .5 טבלהפורט בכמ: יקוםמיש, : מערכת אינטרקום 3.7.8 

 ורים(.בחדר שינה ה רלשמע ודיבופומית ו ,כניסהה  

 ן.י: את(דרנפור )סגמעגל ת בה נוספטלוויזירכת עמ 3.7.9 

  תצירב ערויזיה לקליטת טלוולחיבור לכבלים  הכנה :זיהטלווישידורי  הכנה לקליטת 3.7.10 

 .  (האשר תספק שרות ז תערוצי -בלחברת הטלוויזיה הרת רושיה יולם ע"י הקונר ישפועל  אשבבור חי ללאללא ממיר ו)   

 :ריםחמיתקנים א     3.7.11 

יבור תלת פאזי ולרשת החשמל ת. המערכת תתאים לחחשמל הדירתיצריכת הה של ולבקר רטומערכת לנין ותקדירה תבכל  -

 ם.תנימשה ריפי החשמלזנת תעה ותאפשראלית הישר

 :ולערכת תכלמה

 לי, כיב המודד זרם חשמרעל ססת רתית אשר מתבחשמל הדיה וחבל יחידת מדידה 

 .לחוטיא ורתקשורת לשידדת יחיי( תלת פאזלוח  חיישני זרם עבור)שלושה 

 רה.ה ברום בצורה מקומית ומציג אותם בצורבל ומעבד את הנתוניאלחוטי המק דיגיטליצג 

יציג לפחות את  הצגרצפה מהמ',  1.5ה יש ובגובנגם מקוב ואת הכניסהבמב /הכניסה תלדל מוךבס הבפנים הדיריותקן ג הצ

 . לותם הכספיתת עוא"ש( )בקוטת צטברמוה השוטפת נרגיהוני צריכת האנת

 .3.5פתחים סעיף ה גם תריסים בטבלת רא .ים/שמליח יס/יםר לתרחיבו -
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 בדירה: חימום, /קירור תקני מ.         4 

 :ולתכל אשר ,פאזי תלת סטנדרטית חתא מרכזית מיני למערכת בלבד נההכ ,יש ן.אי מרכזי יי מינדירת ירוג אויזומ 4.1 

  לכל צרוק יליע אוויר פיזור המאפשר אחר מיקוםאו ב המסדרון או יההאמבט חדר תקרת יתתלתח בצמוד דיילמא מתוכנן קוםמי      .1                   

 ;דירהה חלקי

                       תוכנןהמ יקוםהמ ןבי הרצפה במילוי ונעה נסת בקירמוכ חשמלי ופיקוד נחושת תצנר של "צמה" לרבות תשודרהנ התשתיות יצועב      .2                   

  צאמו .הכביסה רמסתו לניקוז וא פהרצ וםסחלמ המאייד ניקוז 3 *2.5ד נפר למעג כוח שקע ,המתוכנן למעבה יקוםהמ ועד למאייד                            

 .בפועל המערכת תקנתלה עד ,גבס בלוח כיסוי באמצעות הסתרה יכלול "מהצ"ה                            

 .דרוןר המסקי על התרמוסטט למיקום עד המאייד ממיקום קיר לפיקוד ריק שרוול התקנת                         3.

 .אוויר גמיזו יועץ דיי על רכתמעה נוןלתכ בהתאם יהיה ותההכנ וםקמי       .4                  

 .מעביםה / עבההמ םולמיק ומוסתר צנעמו מיקום      . 5          

 ההכנה תכלול: רה זהגן עילי בממ"ד. במקצע הכנה למז, תבורףד העופיקו רויש.       בא6  

 . ח החשמללוה משירה יזנמל נפרדת הודת חשנק -                    

 סה.גר במכנור ייסהצי הפעיל בדירה. קצ ל מחסום רצפהמחוץ לממ"ד ועד אדה בקיר יקו מים, מנקוצנרת נ -                    

 פ התכנון.ום מוצנע ומוסתר ע"בה יהיה במקקום המעמי -                    

 יר.האומיזוג  יועץ נוןלתכם הנ"ל בהתא ההכנותל כ -                            

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

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

 .מים ניקוז וצנרת גז צנרת חשמל, צנרת בותלר הנדרשות

  .ןאירכזית בבניין: ממערכת מאויר דירתי הניזון מיזוג  4.3

   .ןאי: הפועל בגזום ור חימתנ  4.4

 (.הרחצ דר)בח .מוגן שקע הכוללת חימום תנורל נקודה תבוצע. אין: ם הפועל בחשמלימוור חתנ  4.5

 .אין :םרדיאטורי  4.6

 : אין.שמלייםחבקטורים קונ  4.7

 .: איןרצפתי ם תתחימו  4.8

 : אין.ם אחריםמיתקני  4.9

 

 סן:ה, במחרבדי כיבוי אש ובטיחותסידורי  .5

 .: יש()באם נרכש במחסן .הכבאותדרש ע"י רשות יל שיככ: הבדיר לרים(:נק)ספריטומטית או שי אמערכת כיבו 5.1  

 .ותכבאה שותרדרש ע"י ייככל ש: שןלאי עג 5.2  

 יש. )ממ"ד(: ןחב המוגרבממערכת סינון  5.3 

 

 וח ושונות:ות פיתודעב .6

 יהחנ 6.1 

                      רש;המג חום: בתכולםה. הבנילפי היתר  :ניםהבניי לכל הניח ותסך הכל מקומ 6.1.1   

 קרקע. מתיש, בקורט(: )לפ ם אחרמקוב יותנח . ו/או בפיתוח רתףהמת ומבקות חניכל ה                                

 כר.ת המבתוכניצוין כמ :וםמיק י היתר הבניהלפ: יותחנ מספר: יש, ותפת(טית/משפרחניה לנכים ) 6.1.2   

 צגת תג נכה רשמי  עם ה) ה נכהרוכש דירספח החניה להיתר, תימכר לרש/סביבה/פיתוח ובנומן בתכנית המגכמס כיםחנייה לנ             

 .לדייר שאינו נכה וגם ניםהבנייבין כלל דירי נכה,  ש התחבורה(, ובהעדר רוכם משרד עמט                               

 : יש.ת תאורהמערכ חיות האדריכל.לפי הנ, שתלבותים מאבנ /מוחלק טוןב ה:יה לא מקורחנ תמר רצפג 6.1.3  

 יש. :שמהכביה לחניה גיש 6.1.4  

 ית המכר.ון בתכנמסי: לפי מיקום חת לפחות.א: הרלדי מספר חניות 6.1.5  

  אין. :לחניהה בכניס וםמחס 6.1.6  
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 יתוח המגרשפ 6.2 

  מבואת רוחבב לפחות[ מרוצף יהיה  כניסה שביל  .יןיבנ כלל למבואת הכניסה עד שבילים/וניחיצ החבר תתוכנן רשהמג בתחום                               

 .ינוןג בעל וארומ ,]ניןבל הכניסה   

 .עיתאבן טב /לט/ אבנים משתלבותט/ אספלי: בטון/ גרנוחומר גמרבילים: ש 6.2.1  

 .הניתן בעל גוון בהיר הריצוף יהיה ככל ת.בות/ אבן טבעימשתל יםפלט/ אבנאס ליט/בטון/ גרנו: מרחומר ג: גותדרמ /םשבילי 6.2.2

 ים בהתאם וני במסכגינון ח ריכל הפיתוח(כנית אדות )על פי .יש :הצמחית(. ורפצמת  י)על פי סימון בתכנ.שי: תתפר משוחצ 6.2.3   

  .לאותרד החקות משחיהנל                                

 במים בהתאם  כוניחסינון פיתוח( גיש. )על פי תכנית אדריכל  צמחיה: .( ת מצורפתי סימון בתכני)על פ. יש: ותפתמש חצר 6.2.4  

 קלאות.הח דרמש תלהנחיו

 . (קיהרכת השלא מעולן ונלא מג לשטח ונהכוה, )חצר לפי תוכנית המכר :ר מחדרחציציאה ל; יש: ות הגן/הה לדירדמוחצר, צ 6.2.5  

 בעת "י הרוכשיעשה ע מים משולי הבניין ( ות פרטיות )להרחקתני הקרקע בחצרקוז פנישיפועי  דור: סיהערה   

 . דור הגינה הפרטיתסי    

 ,ו'(וכת חושו צנרת,רזב/ים, מ)חלחול , ביוב ומים, גז, שמה/ותגייתכן : ות גןה/ה לדירר הצמודצבחות משותפות, כירוט מערפ 6.2.6  

 (.בתוכנית המכרא בהכרח יוצג ושל ןייהענ לפי הכל) ויכיב קשורת,תל, חשמ   

 ר."מ 7-לא פחות מבשטח  יש, :ןות ג/הדה לדירמשטח מרוצף בחצר הצמו 6.2.7  

 ות. הרשוי שתלפי היתר הבניה ודרי חומר:: שגרות של המ/זיתחגדר ב 6.2.8  

 .חברהביעת הלפי קו רתושוכנית הפיתוח המאלפי תצע בגובה ממו   

 אין.(: הבחלק מה פתוחהקות )לשודים מפועמ קומת 6.2.9  

 

 ת משותפותמערכו .7

 מערכת גז: 7.1 

 ית ר בתוכנאוהמת ובמיקום ,רת הגזם עם חבאותב, קרקעי -תת גז י/וברצ תואמצעב סידור מרכזי פקת גז:לאסנה הכ   7.1.1  

 ת הנאה וזיק נהרך תינתת הצוידבמ קומית.המ ותהרש דרישות עפ"י אוו/ ברההחי ע" יקבעאו במיקום אחר ש בנייןהמגרש או ה   

  צנרת הגז ותחזוקתה. להנחת    

 .ות חברת הגזלבבעהינם גז הפקת סוצנרת א ,י הגז כאמורבר/צו ת כימובהר בזא   

 ;: ישירהדלמרכזי  ממקורנרת גז צ 7.1.2  

 (.3.6ף )סעי 4 ה טבלהרא: וםקמי. : ישז בתוך הדירהפקת גצנרת אס 7.1.3  

 

 :י אשבודורים לכיסי 7.2 

 ץ הבטיחות.יועות הנחיהכיבוי ו רשות לפי דרישות :מדרגות ת להפעלת לחץ בחדרימערכ 7.2.1  

 עץ הבטיחות.חיות יונהרשות הכיבוי ורישות לפי ד :יםרובואות/פרוזדמבקת עשן ינילרכת עמ 7.2.2  

 יועץ הבטיחות.חיות הנהכיבוי ו ותרש ישותלפי דר :קלרים()ספרינם זימת –ית רכת כיבוי אוטומטמע 7.2.3  

 ת.יחוטץ הבעות הכיבוי והנחיות יורש שותדרי : לפיולתןוי לרבות ארגזי כיבוי ותכעמדות כיב 7.2.4  

 טיחות.יועץ הב תרשות הכיבוי והנחיו דרישות פיל :גלאי עשן 7.2.5  

 

 ים משותפיםיבוי בשטחות כוארונ( )הידרנטיםי יבוזי כ, בראש כיבויו גילוי ותרכמע רבותסידורי הכבאות, לכל : הערה     

 ת הכבאות.רשוות דרישכמות לפי מיקום ו פרטיים, או             

 

 חות.יטבוי והנחיות יועץ הבשות הכיר תולפי דריש: ףתבקומת מרלץ ור מאואוור 7.3 

 .יןא :רות()להזנת הדי רכזיתויר ממערכת מיזוג או 7.4 

 .אין ירים:דילשימוש ה יםדר/ר בחזוג אויערכת מימ 7.5 

            סהיהכנ דלת ליד קרקעה בקומת ימוקמו הדואר בותתי קום:מי שגוי. לדואר  1לוועד הבית,  1, לכל דירה :בות דוארתי 7.6 

 .816  י"תו יהובני וןתכנ נותתק לפי םיוינמאלו חזית בעלות ויהיו יניםהבנימקבץ אחד לכל באו  , ןיבניכל ל                    
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 : ם אחריםמיתקני 7.7 

 ל ללשימוש כ חדר/ים לקים משותפים(,בח)רה תאו ם, מערכותמאגר מי, ת מיםומערכות סניקה ומשאב  

 צים.ם והיועננימתכה וכניתתפי ל קום וכמות:מי .וכו' הבניין ים לטובתסמוכ יניםניבבאו  ים,ים סמוכנייולטובת בנן נייבב יריםיהד  

 

 יתכות תשתמבנה למערה בורחי .8

 המקומית.לפי הנחיות הרשות : צרחל פרדנ יםמונה מש; : ילבית ראשיים מונה מ: יש; מרכזי חיבור לקו מים 8.1  

 יש. זי:רכב מור לביובחי 8.2  

 ; יש. חשמלוראות חברת הבהתאם לה ,ת החשמלרשהבניין ל חיבור 8.3  

 .לחב' הטלפוניםחיבור הדירה כולל  ה )בקשה להיתר(: לאהבניתכנון ולתקנות ה אםבהת :יםהטלפונ ין לרשתבניר הבוהכנה לחי 8.4  

  (.3.7.10 גם סעיף אה)ר נה בלבדכה .אין :(אינטרנט/ה)טלוויזילרשת תקשורת ין בניור החיב 8.5  

  פועליצועם בעבודות שב. ישההרכ במחיר םכלולי, ישהי גרכניקוז, ד ומכים,ירות ת, קה: כביש, מדרכבל במגרשפיתוח כללי הגו 8.6  

 יות החברה.המקומית אינם באחר יעשה ע"י הרשות  

  ניה(.בר תי היפאו אחר ל )מכלים טמונים .יש: פהאש ירתלאצ מתקן/ים 8.7  

 .המקומיתהרשות  יע": וי אשפהינפ  

  

 שותףרכוש מ .9

 :שותףהמ שתיאור הרכו 9.1 

 כר.כנית המותפים בתומשו כסומנבאם : םמשותפי ניהת חמומקו    9.1.1   

 .יש: (חלקית חהפתו ועמודים, סה)קומת כני חלקית שתקומה מפול 9.1.2   

 רה.לטת בחבחה ילפ: תדים לדירומחסנים שאינם צמו 9.1.3   

 .: יש( בקומת כניסהה )לוביאבומ 9.1.4   

 יש. : תיתקומ מבואה )לובי( 9.1.5   

 .ייןל בנבכ 1(: )מספר תרגומד ריחד 9.1.6   

 ניין.בכל ב 1: פר מעליותמס: יש; מעליותיש; : יתפיר מעל 9.1.7   

 יש. ם על הגג:ק התפוס על ידי מיתקניהחל ותפחל :גג משותף 9.1.8   

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

 אין.: משותף דיםוחדר ד 9.1.10   

 ת, חדר משאבוחרור, סולאריות, משאבות סמערכות  :( כגוןפותשותמ ו/אות ות )פרטיוניטכ רכות: יש מעעל הגג ניםיתקמ 9.1.11  

 . דיןפי כל  לע תוסמכמרוש רשות אחר שתד וכל מיתקןמים גר מא          

 .ש; יללא גינוןשטח  יש.: פתוח בתחומי המגרש ושטח צרח 9.1.12   

 ומנים כרכוש משותף מסהחרים במפרט זה, ים ארט בפרקכמפו: ותףמשוש ם רכית שהינם של הבספינו יםקנים וחלקמית 9.1.13   

 כר.בתוכניות המ   

 

 :תףוהמשש אם מהרכושאין להוצי (מיםיאם קיב) םי/חלק 9.2 

 ילוט(.מ) ,י מדרגות/רחד 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 פת.שותמגישה לחניה  9.2.3   

 יסה.כנמת לובי בקו 9.2.4  

 י.קומתלובי  9.2.5  

 הגג. על המשותפים() וניםגות אל המיתקנים השמדר שה מחדרגי 9.2.6  

 דר מכונות.אל חת מדרגושה מחדר גי 9.2.7  

 .ותפים()מש ים/יכנלחדר/ים טי ומתמלובי קו א תרגומדשה מחדר גי 9.2.8  

 .ל הגגע משותפים יםתקניפוס על ידי מהת –הגג חלק  9.2.9  

 .עליותמ 9.2.10  
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 ם מוגנים בדירות(.רחבייש מ -ן)אי .קלט/מ "קממ 9.2.11  

 תף.שוכוש מהחברה כרככל שיוגדרו ע"י : חלק אחר 9.2.12  

 

 בית משותף 9.3 

 תף או בבית שומר דירה בבית ת(, המוכחוק המכר דירו –להלן ) 1974 – דת(, התשל"רו)די ק המכרחול 6יף סעבהתאם ל )א(  

 תקנון המצוי של ה או משנה הוראההחיל על הבית מבטל תו לאו שבדעעל הבית חל ש קנוןשותף והתכבית מרשם היד להמיוע    

 ינים:ותו עניין; ואלה העניא ים עלטפרהמכר  וזהלחצרף ט או לפרבמ לוללכן, חייב העניינים המנויים להל ן מןיית לענהמתייחס    

 ף;מהרכוש המשות לקחהוצאת  (1)    

 ה;מוד לדירהצ תףהמשוק ברכוש של החלורו יעש (2)   

 יו;בקשר אל שירותים המחויביםאות הבית המשותף וביעור ההשתתפות בהוצש (3)   

 ;תףשומת הביניהול ה סדרי קבלת החלטות בדבר (4)   

 ירות;ד ר)א( לחוק המכ3בסעיף  שיכון בצו בדרך האמורבע שר הקש עניין אחרל כ (5)   

 שהתחייב  ור בחוזה המכר, כמייראוהו, על אף האמ )א( יף  קטןויים בסעהמנם יינייין מהענעל ענ רטיםפ מסרוכר שלא מ )ב(  

 . תףוהמש  על הבית לגבי אותו עניין יחולוצוי המקנון וראות התשה    

 

 תף הצמוד לדירה:וש המשוכברשל החלק  רושיעו 9.4

 של כל שטח ( ל5' סעיף זה פרק אכר מ מפרטכמפורט בישובה פן חאוה ו)כהגדרת בין שטח הדירהש סכל האפשר ליחה קרוב כיהי 

  ל רשות כ ידי דרש עלייש יכפ ף,ית המשותט אחר הקשור ברישום הבל פרבכה או ן ביחס זת בכפוף לכל תיקו, זאת הדיור בבנייןיחידו  

 ים לדירהמודהצחים שבון השטקחו בחייל לאתף כוש המשודירה בבית בר כל ישוב חלקה שלבחן, כי וכר רשאי לקבוע בתקנוהממכת. סמו

 (.6ף מפרט זה פרק א' סעיתם ב)כהגדר

 

 ת:יהול הבילת החלטות בדבר נסדרי קב 9.5

 .1969 -טין התשכ"פי הקבוע בחוק המקרקע ה עלהיי 

 

 :קשר אליוחויבים בהמשותף ובשירותים המ ות הביתאוצשתתפות בהההעור שי 9.6

 ה.דיר צמוד לכלשותף הש המכובר של החלק על פי שיעורו יההי 

 צאות הקבועות של אחזקתההו יבי ברכלקן היחסבתשלום חיחויבו  שה בהן שימוש בפועלבידי המוכר ולא יע תהיהקה בהן רות שהחזדי

שלומן יהיה פטור מת כרושותף, אשר המלרכוש המין צריכה בפועל ביחס צאות בגוההלום רכיב תשיל מ, להבדבדבל ותףמשהרכוש ה

 מצוי.להן כאמור בתקנון העה שות ההצבוע מזכוילגרי מבל ות, וזאתהאמור ירותלדחס בי
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 לרכוש המשותף(: חזרויואו ש/משותף )והמוצאים מהרכוש ה החלקים 9.7

 צ"ב מהכניות נים בתאשר מסומותף השטחים הבאים המשמהרכוש  אויוצ, הסכםב ין זהבעני ורהאממע גרומבלי ל      

  ר.המכ או בהסכםמכר ו/פרט המם בו מצויניו/א      

 רה.החב שליעתה ף לפי קבלדירות בבית המשותוש המשותף ויוצמדו המגרש מוצאים מהרכ חוםניה שבתקומות החמ .א

ותף, באם עגלות מש)למעט חדר  החברה של קביעתה ילפת המשותף ביות שבלדיר דווצמיו ותףכוש המשהמחסנים יוצאו מהר .ב

 שותף.המ ום הביתמועד רישעד ו נמכרואשר לא משותף כוש הרמה ם שהוצאוכל השטחיוכן . (םקיי

 ל(.לעי 9.2.9ף מור בסעיגות )למעט החלק כאוגרי כביסה, גינות , מסתומרפסות .ג

 ף. המשותש רכוהמ וצאמ  יים()באם ק חדר השנאים .ד

      על  ו שתחול לה ו/אפת החסנו ין עירינפי כל תכניות בוללפי התב"ע,  יה במגרששרו ו/או יאושרו לבניאשר או יהנבזכויות הל כ .ה

 בעתיד. ן עיר שיאשרו יבניוצרו על פי תכניות בניה עתידיות שייו יותוכן זכוהקרקע, 

 ת המוכרתשבבעלו והמחסנים לתא החניות דומצירות, יולדסנים ו המחא/ת ווניהח צמדו כלשום הבית המשותף לא יות ריבעככל ש .ו

 .כמפורט לעיל

 

 

 

 

 

 

  ____________   ____________   ____________ 

 חתימת המוכר     תאריך          ונהחתימת הק         

 

 בית המשותף.ות היגלקונה ולנצ רומסמכים נוספים שיועב א' נספח
 ות.רואזהליות לכ רותעה נספח ב'
 .יכוייםת זאובלט       נספח ג'



 

 

 

 

 

 

 , ג'ב'נספחים א', 

 32  ךמתו 28 'עמ 18.04.2021תאריך:  *O,O*,Z,Zם ירה מדגד / חדרים 3 / 151גרש מ שתכן /למ כררט מ/ מפ שבעבאר  -רקהפא ונתנגב / שכפרץ בוני ה / ניהת הבכומסד לאי

 

 דירותולנציגות בעלי ה קונהספים שיועברו לסמכים נומ – 'נספח א

 

 ט:מפרשל התי נפרד בל לקו כחלו יצורפניות אתוכ 10.1  

 ירה.דה של ()חיצוניותדות כלליות ר ומיחדידות של כל מ הכוללת 1:50 -ה לא קטן מנית הדירה בקנה מידתכ 10.1.1   

 ה.המשותף בקומכוש רון ההכוללת סימ 1:100 -ן מטהדירה בקנה מידה לא קת צאנמ בה ומההקתכנית  10.1.2   

 ה.בקומהרכוש המשותף  הכוללת סימון 1:100 -מ ה לא קטןמידה בקנ טיפוסית ת קומהתכני 10.1.3   

 ותף משה כושהר מוןסיהכוללת  1:100 -מקטן  אל ידהמרתף בקנה ות; קומות ממפולשת כניסה/ קומות תכניות קומ 10.1.4   

 .1:200דה מי נהקטן לקבצילום מו לצרף ןנית ים; תכניות אלוים מוצמדושטחים דירתי   

 .1:100 -לא קטן מדה ה מית גג בקנקומת תכני 10.1.5   

משותפת  חצר סימון לתכולה 1:250ניה בקנה מידה יתר בה בלתקומית לקהמהמגרש כפי שהוגשה לרשות תכנית  10.1.6   

 ת.ודוצמ ותוגינ

 

 יבות על פלר יןכל דבהתאם ל למסור ר, שישימוהגחומרי ת ולורכלכל המע ששימוו וראות תחזוקהיינתנו הבעת מסירת הדירה  10.2  

 ניין:ק המכר דירות בעחו   

 ורם.ימהדירה על ג בית שוטפות לתחזוקת כל רכיפעולו )א(   

 , ות מיזוג אווירמערכות, מערכות בטיחרה לרבות דיב נותותקהמ ותהשיר מערכות ת שלמונע הוקתחזותחזוקה כוללת  )ב(   

 .א באלהיוצוככניות מערכות אלקטרומ   

 דרשות.ותקופתיות, אם נות שוטפביקורות ון פית ואתדירו ג()   

 שר.ק לפון ליצירתטספר פק ומסן/יצר ים בדירה, לרבות שמותתקנמוה יוד ומערכותצ טכני ותעודות אחריות של מפרט )ד(   

 

 מור של הגיי חומרמערכות ושל הה תחזוק אותורנית והתכ (1) ה בבנייןנראשונמסרת הדירה ה ה אשר לומוכר ימסור לרוכש דירה 310.  

 עניין:בת המכר דירופי חוק  בות עלר בהתאם לכל דין לרן שיש חובה למסונייהב  

 גימורם. לין עהבני ייברכ ללות שוטפות לתחזוקת כפעו ()א   

 מיזוג  מערכותליות, מע ת,בטיחו מערכותין לרבות יבבנ שירות המותקנותהמערכות לת ותחזוקה מונעת של ולכ וקהתחז ב()   

 אלה.בוצא מכניות וכירו אלקטמערכות  יר,ווא   

 .דרשותנ אם קופתיות,ותאפיון ביקורות שוטפות ו תדירות )ג(   

 קשר.טלפון ליצירת  פק ומספר, לרבות שמות יצרן/ סנהמבם בקנימותה יוד ומערכותצשל  חריותאת ודועמפרט טכני ות )ד(  

 ה.מילייפקסומספר  פוןר טלרבות מספח לתווהפיהמערכות ניין, של הב ניםכנות המתרשימת צו )ה(   

 טיחות בכות , מערתורתקשוחשמל טלציה סניטרית, אינס שלות בלבד ותפמש( למערכות הAS MADEדות )תכניות ע )ו(   

 אמור דירה הש הוכה על רהנחיה בכתב ולפי וריםרף למסמכים האמהמוכר יצ ניות במבנה ובפיתוח.מכרולקטת ארכומעו   

 מונה( מיד עם מינויה.הדירות )הראשונה שתהקבועה של בעלי או נית יגות הזמלנצם אות למסור   

 

 

 

 

 או החברה לעיל, יר 10.3ר כמפורט בסעיף מוגיי הומרוח ותקה של המערכותחז וראותהו יותנלקבל לידיו התוכ אשוןהרכש רוסרב ה (1)  

 תפעל  או חב' ניהול )באם/ת נציגות הבית ורבוים לש/ים אחררוכל זמן וסרם בכלאית למתהא רשרה חבכן. ה דה בחובתה לעשותמכע      

 בבניין(.      
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 ת כלליות ואזהרותהערו – נספח ב' 

 ולדירה מבנהיות ללכלות רהע 

 

 .רהלדיו למבנה ותוספות הנכונים אמותעו שינויים, התבוצ ות(,)כלשונו בצו מכר דיר סיסיהב פרטהמ פסבטו .1

  .והתקן הישראלי ת התכנון והבניהקנוות תלפי דרישיו יהכות ים והמלאהמוצר כל .2

 אנטנות מיתקני: 799 י"ת ,לישראי תקן לפי, בהוהח ישידור טתקליל לאנטנות יותקן מיתקן נייןבב 2010.-ע"תש( 3' מס' )תק לאנטנות יתקןמ .3

 (.א"אק) תאלידונדיוויאי לקליטה נטנותא קניומית( מ"אק) פתמשות יטהלקל

 שבכל יחהמבט אחר דרהס קיים אם החובה שידורי תלקליט לאנטנות יתקןמ התקנת ה מחובתחבראת הלפטור  תשאיר ומיתועדה המקהו

 .תשלום אבל החוב ירדושי טלקלו ניתן יהיה דירה

 
 םטומיהתקרה האששטחי מרתף, רת תקם מעל של הבניין ממוקמיניה חאו שטחי מסעה/גינון ו/ר לו וידוע לו ששטחי הוסבשר צהיה מונהק .4

נוי ם לשיוגרי לדכ כגון אלה, שיש בהן עולותפ מערכות ו/אות ו בנייה ו/או התקנסה ו/אלות שתילה ו/או הרילהיפגע עקב פעו או/זק והינל ליםעלו

  ומה.ום המרתף או כדיעה באיטשינוי ניקוז ו/או פג ה, כגוןיבימרכל מצב התקרה עב

או חלקה  ר כולהיה מטעם המוכר. החצמהנדס האינסטלצ ע"יקבע שיים יקובמ וזוניקות ביוב נה שוחית תהיפרטה שבחצר הקונה מודע לכך .5

תף וכן שלא לפגוע באיטום המרלהקפיד נה הקול ו/או אחר. ע לייטאו פר/ו טוף ס"מ 30ילוי המינימלי מק המעומרתף חניה. ל נמצאת מע

ת צמחיה לא רק, אי שתיל אך רבות, לורכאמית רטר הפברות בחצאשר עום יש( )א ותהמשותפתיקונים במערכות פשר תחייב הקונה לאמ

 .חרקים קינוןת למניע קופתית ניים וביצוע ריסוסם חודרבעלת שורשי

מים, תכן מעבר מערכות יין ות המכר. כמו כם בתוכני(, אינם בהכרח מסומניון וכו'בטחות ירת נושאים, קוקיר ודים,מ)עין נמערכת שלד הב .6

י נה, כקוהודע ל דמת.וקמ בדיקה'(, מחייב ה, וכושינוי )הריסה, פתיחלכן כל מחיצות. ת וקירות, פורצ ות,קר' בת, גז וכותקשורתחשמל,  ב,יוב

כות הבניין מער לל האלמנטים שלות, של כבשונה מהמסומן בתכני סומן אוכמ נה,שוים ובמיקום נם שובגבהי ת,פקיותועבר אנכית ו/או א

ת רהז, שוחות ביוב, מנת ניקומל, צנרת ביוב, צנררת מים, צנרת חשנצ גון:ד כעות ועלות נרת,ותפות, צינן משכות שאמערל פות ושהמשות

ציבוריים, ובשטחים טית, בשטחים משותפים חניה פר, ברותחצהמחסנים, ו ,דירהמה, בוכדת ורוי חשמל, טלפון, תקשור, קורומ.א. ואוו

רת ירה אחבתקרה קלה ו/או סג כות כאמור יכוסומערים. כניהטים ועצהילטת , לפי החתכניותויין בלמצ /למסומןבתקרות הכל מעבר ות ובקיר

 ן עוברות.בהן הל או גובה החלו/וישנו את צורת 

זל( )ברם מינרליוכן התחמצנות  ,"ניים"עי ון, גידים,מרקם, גובדלי טבעיות כגון: ה תופעות כנוית ם,בכפוף לתקניופוי ף וחיויצבר ,באבן טבעית .7

 ללי המקצוע.ישות התקינה ולכלדרפוף בכ כלה הלודח מוידבכתמים  תותבטאהמ

קיטום פינות יבוצע  לא ליםפוות ו/או שיירוי קבחיפ .יםליראות מהנדרש בתקנים הישלא פחת וגות( במידו)פצוף יעשו מרווחים וברי בחיפוי .8

 .()גרונגים

 גורות.ס ות אותוחפ זותאריב לים,ם או רעיחריפי ריחות טיםלרים הפוסנים דירתיים חומבמחסור חמור לאחסן חל אי .9

 ונה.לקמסרה הדירה נ או מי מטעמו בטרם הקונהעבודות בדירה ע"י  יבוצעולא  .10

כאמור  אלולכלים  ינימלייםהמ הגישהות הנדרשות ובמרווחי וע במידלפגלה לועת החזקה, בלחר קלאה נוהקי ע"החלפת כלים סניטריים  .11

 אלו.ידות ה אחראית לחריגה ממכי, החברה לא תהיש יודג ספקת ניעלמ .3 חלק 1205"י ה( ובתתברוא קניתת למראובהל"ת )הו

המשרתים כלל הבניין. וורור, וא נרתצ רות ומעבריקוות, ונמכמ ותקרת יכול שיהיו י הדייריםשו ע"רכשי קיימים(,ש )ככל במחסנים .12

 .בלבדים נרד למחסונפ הרכוש המשותףמ  מל למחסנים תעשההזנת החש

לא ך א צור הפרעהלינים החלל ועלולים , מקטיבאזור תליית כביסה וויר באם יותקנוהא יזוג' מיחם וחמיה המיםשל דוד  מםמיקו  .13

 ות מן הקבוע במפרט.פח

( Aהם לא תעלה על )ש שלעיבוי שרמת הרעביחידות קונה, יעשה שימוש רק ר ע"י הוויהא וגמערכות מיז וותקנקו ויפסום יאב .14

dB60 ,המתקן/ים.   לפי רגלי  ן בולמי רעידות תחת, וכחידה ממוקמתהי בו םמקוב חם וירא ליטתממפוח פ מ' 1.5חק של במר

 .סטיקהקויות יועץ האנחה

ת מנת על וזא רה לרשות הקונהעמדת הדיהשנים הראשונות מעת הבשלוש  חותלפ וףן, באופן תכגהמו המרחב רראוולחשוב להדגיש כי יש  .15

 .שוי המרחב המוגןקירות הבטון שמהם עהאדמה והנמצא ב בטןפק מצץ(, המו)ח יםגרגטבא אהימצלעלול ן אשר אדור ידי גזלסלק שר

רך מעבר בקומה בעתות חרום לצודיירים ל הכל אתי אשר ישמש נחיצוילוץ חת דל /ה בבניין, ימוקם חלוןל קומבכחת מהדירות באיתכן ו .16

חירום יאפשר את תח זה, וכי בעת בפ קבועבע סורג ייקא כי למתחייב  חילוץ,דלת ה ון/חלממוקם אותה רכש ה בדיר אשר ומילוט. הקונה,

 לוץ.חיבר בדירה אל חלון/ דלת ההמע
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, ינותגרטיים, כגון: בשטחים פים במבנה ואשר יעברו ל הדיירכל את ותאחרות המשרת רכותאו מע רתצנ וי יתכנו שוחות ביוב אנה, כקוהודע ל .17

 ויועצי הפרויקט.ני מתכני החלטת עפ"ו יקבעומיקומן מספרן טיות, פר ותומרפס , מחסנים,ותחני

ל כים לכלשיי, הרתן פתחי ביקוכ'( וז וכדויק, נבברות צנרות )מים, ביועון ותכאו החניה, ין או המחסדירה, ה תוך לתקרקירות ובסמ ברצפה, .18

  כך.ע מתמהמש ן, על כלהעניי ול לפיטיפו תחזוקהשה לצורך גיאפשר ל יבמחופים. הקונה קים משותהבניין, ומהווים חל

תאם ש, בהרמגח הטמו במגרש ועל חשבון שימוק '(ז, ביוב וכדג שונות )חשמל, בזק, טל"כ,ושוחות של מערכות המחות( עירוניים )גורים פיל .19

 הרשויות.רו ע"י אוששי וחתכניות הפיתל

 ית לתכנון ובניהקומה המנה, הועדבמבל לפעוי המוכר חרה ע"גז שנבת הברישור חאבתכנון וה על פיהיה פקת גז מרכזי יי גז לאס/מיקום צובר .20

 .ומשרד העבודה

 וף זה.ות בריצקיעלש וםעלולים לגר "תלבתבן משא" יחירכי נסיעה המרוצפים באלו דרפי, מעברים ואיםברכבים כבדים על שבילעה נסי .21

מקומות החניה ות מכמ לי לגרועמב כלוה, הרשויות אישור ן ו/אוכנוהתלצרכי מם בהתאם קוט ומירויקקומות החניה בפבמספר מ יתכנו שינויים .22

 לולה בממכר.הכ

 .םמרתפי חניה תת קרקעיימ(, לפ"פחמימני )ג גזהכניסה לרכבים המונעים באסורה  .23

 ף/ים.תפים במרתשואו מ טייםבשטחים פר "מ(,ימני )גפבגז פחממתקן המופעל  אחסן כלו לו/אן חמור להתקי ראיסוף חל סנוב .24

ון, כנלאילוצי הת אםבהתישום וחלוקה סופיים, ושינויים בתהליך ר ם וייתכנו סטיותפיים סודים, אינצמוה לקיםתוח, והחש, הפית המגרולוגב .25

 ת.והרשוי ביצוע ולדרישותה

ר ירה כבהמאפשר בחט המפר עיפיו/או סעיפים מסך שסעיף הרוכש התקדמה הבניה כוזה עם הח ימתחתבמידה וטרם  ספק ן הסרעלמ .26

ו/או זכות  שהא תהיה כל טענה ו/או דרייקול דעתו ולרוכש לשרויות בהתאם לשהאפאחת חר מתוך יב לןהקב ר בחירה.תתאפש לם, לאהוש

 .לןהקב ו החלפה בעקבות בחירתירה אבח

 תגברנה[, 8.12.2016 - 10רה יר למשתכן מהדומחייב מח]מפרט  1ראות נספח ג'פרט להוהמ אותורסתירה בין ה ה שלבמקר 
 דין.פוף לכל פח, בכות הנסוראה
 

 לבין המפרט לעיל אות"(ורז )להלן:"ההכרו/או המ הקוגנטיות הדין הוראותהחוזה ו/או  תירה בין הוראותל סרה שבמקכן,  כמו-
  ראות.וההנה רתגב

 
__  __________________ 
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  יכוייםז טבלאות –' גנספח 

 

 יםייכוריכוז טבלאות ז

 
 
 דותערות מיוחה

  08.12.2016  - 10ן מהדורה השיכון, מחיר למשתכשל משרד הבינוי וב המחייבמפרט ם רשינדרק הינם אך ואלו ה יכוייםז זוריכ .1

 כוללים מע"מ.  להלן קוביםהנהמחירים  .2

 

 

  :קראמ

 ה. חידי -יח'

 ע. רובר ממט -מ"ר

  מטר אורך.  -מ"א

 דה. בוע בן+ חומר שחור+חומר ל -קומפלט

 . אחד בודדפריט  -פריט

 

 

 בלבד זיכוי חיר בגיןמ - הרחצ ות מטבח,: ארוננושא
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 בודהע

 יח'
מחיר זיכוי 

 ' בש"חיחל
 ה"כס כמות

3.3.1 
, משטח ן תחתוןארולל כו) חבהמט נותלכלל ארוזיכוי 

י (, לפפוי מטבחמטבח, ברז מטבח, חיר דה, כיועבו
 מפרט המכר.ר שבהתיאו

  --- 1,000 אמ" ומפלטק

3.3.3 
י כיור אינטגרלי(, לפכולל . כללי חדר רחצה)ב צהן רחארו

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

 
 

 דוי בלבזיכ ןיבג רמחי -זריםקבועות שרברבות ואבי נושא:
 

 

יף סע
במפרט 

 רכהמ
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
ר זיכוי מחי

 ליח' בש"ח 
 סה"כ מותכ

   200 טפרי טומפלק .(בטיהמ, אור)כי למיםללת סו 3.6
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 :הערות
 וי פריט+ התקנה.המחירים כוללים זיככל   .1
 יים/חיוביםכובגין זימחיר  -תקשורתשא: חשמל/ נו
 

סעיף 
מפרט ב

 המכר
 תיאור

 /רחומ
 דהעבו

 'יח
' יחמחיר ל
 ח בש"

 "כסה כמות

3.7 
 

   72 פריט טקומפל כויזי –ה קיר/ תקרנקודת מאור 

3.7 
 

   125 ריטפ טפלקומ זיכוי – מאורע תקבית 

3.7 
 

   75 פריט קומפלט ון נקודת טלפ

 
 

 :שורתת החשמל/תקלטבלאוות הער
 .מכרה(, במפרט 5טבלה ) 3.7ות לאחר סעיף ליערות כלראה ה.1
 וע.ים לזיכויים לפני ביצמתייחס ורתחשמל/תקש וןמחירה חיר. מ2
 

 

 
 
 

  ____________   ____________   ____________ 
 חתימת המוכר                   אריךת        נהקומת החתי    


