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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:

  
 *P,P :דגםדירות מ

  
 2 :מס' קומה

  
 38,53,68 :)זמני( דירה מס'

  
   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               

 .סן וחניהניין, מחהדירה בבמיקום  : 3סעיף               
 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  :7סעיף               
 תכנן הבנייה.ריכל מפרטי אד  :8 ףיעס              

 פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד.  :9סעיף               
 

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

 .(1.1-1.6כל קומה )הבניין, הקומות ויעודה של  אורית  :1סעיף                
 .(2.1-2.19) רמוהג ייןחומרי הבנ  :2 יףסע               

 אור הדירה, חומרי הגמר ואביזרים.ית  :3סעיף                
 גובה הדירה.           :3.1סעיף 
 הצמודים לה. ( רשימת חדרים וגימורים בדירה ושטחים 2)טבלה   :3.2סעיף 
 (.3.3.1-3.3.3חצה )ארונות מטבח ור  :3.3סעיף 
 כביסה.תליית מתקן ל  :3.4סעיף 

 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         

 (.4.1-4.9) ום בדירהירור/חיממתקני ק  :4יף עס
 .(5.1-5.3במחסן ) ובטיחות בדירה, בוי אשדורי כייס  :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-.7.1.3ות גז )רכמע  :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   
 ות.תפות נוספמתקנים ומערכות משו  :7.7סעיף   

 (.8.1-8.7תית )ערכות תשהמבנה למחיבור   :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   
 הצמוד לדירה.ותף ברכוש המששיעורו של החלק   :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

 
 ותף.מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המש נספח א'

 .זהרותואליות הערות כל ב' נספח
 .ייםוזיכפח ג'   טבלאות סנ
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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':  
 
 

 ר"ט מכ"מפר

 1974 – ד", התשלכר )דירות(ק המלפי חו

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

 ים שונים(יזיכוובים וניין חיעב

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 

 ("החברה"או  "כר/ת"המולהלן )      510865058ח.פ. מס'  בע"מ. אחים פרץבוני הנגב  פרץ:  נספח לחוזה בין  

                                            ת.ז      : יןלב   

 ("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 חלקות מס': .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'  __,__בקומה מס'  __,__' דירה מס .3 

 

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

 .(דיורדר מח האיצי) שמשמרפסת מרפסת שירות, אורחים, שרותי רחצה כללי )אמבטיה(, 
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   שטח הדירה .5 

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

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

  –לעניין זה      

  ותףשמ טחש יןנה לביב ,ת השמשרפסהדירה לבין מבין בות צה לה, לרשמחוה לבין מה קיר המפריד בין הדיר –" קיר חוץ"    (1)     

 תוכנית אחרת.או  הדיר יןבה לה או בינומקב     

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

 י.ופיאת הח ללופני הקיר יכאבן  יפויבקיר עם חור; בלא גימ פני הקיר –" פניו החיצוניים של קיר חוץ" (2)     

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

 ם; פקייהמשטחים המשופעים והאוחת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל שטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם א (ג)      

 ת.ורגהמדלך מה ו עולהממנח יצורף למפלס  שהשט      

 –)בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל ואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה ם תובהים שגחהשט רק ללושטח ייכהב ושבחי (ד)      

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

  .ירהדה טחבשל כלו נואיש, וב' חלקב 9.4 : ראה סעיףדירהף הצמוד למשותשיעורו של החלק ברכוש ה (ה)     

 

 :ם לדירה או המשמשים את הדירה באופן בלעדיצמדיוהמם יפסנו חיםטשרוט יפ .6 

דמוי תקרה )לא פרגולה( הנמצא  ]קירוי הכוונה למשטח מלאמתוכה מרפסת שמש מקורה  ,מ"ר ___ :(1)פסת שמש בשטחרמ 6.1   

 מ"ר. ___: טחבש, בלבד[מעל אחת  קומה

 ה:חני 6.2   

  ,____ :'מס הורמקיה נח -   

 _,_: _'סמ ורהלא מקחניה  -   

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

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

 אין. :(3)בשטחדירתי  תףמר .46   

 .ןיא: טחשבדירה ד למוצמ גג 6.5    

 אין. : (4) ת שבילים ורחבה/ות מרוצפות ואחר'(;בורל טחבש ירהמוצמדת לד רצח 6.6    

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

 .(הדירה פתס רצממפל הכמוניה תור תההמסצפת ס רתכן ומפל)יר. המכ כניתן בתוסוממכ :יסהמסתור כב    

     

 ם:חישטבי השויחל רותעה     

 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 החיצו יהםל פנוע ל המרפסתשיים הבנוו המעקים וץ ארות החים על פניהם החיצוניים של קיהעובר    

 .סתבמרפ    

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

 על  עלהשפי דיבה כש יש להצה והן מחו הקרקע חוםשהי הן בתת כלה פיזילמיקומה בבניין יחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבניי    

 .משסת לשפהמר פתשיח    

 

 בינו לבין חלק של דירה המחסן מפריד ן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר הכלוא בין קירות המחס השטח הוא ,ל מחסןש ושטח .2   

 ואו.במלקיר ח היכלל שטישותף טח מן גובל בשהמחסר קיר הקיר; כאשרק השטח שמתחת למחצית הרוחב של  אחרת ייכלל    

 

 ס"מ;  20  מתחת לקירות החוץ בעוביח תיאורטי בתוספת שט מרתףץ של החוה ותקיר יןכלוא בשטח הה, הוא תףל מרשטחו ש .3    

 המרתף  קיר כאשר ;ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקירריד בינו לבין חלק של דירה אחרת כאשר קיר המרתף מפ    

 .ובמלוא ח הקירשט כללייף שטח משותבל בוג    
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 המופיע במפרט המכר  חצרבין שטח ה 5%יה בשיעור של עד יטקפה; תותר סבהי התומכים תוקירה חשט, את לכול רצחל ה שחטש .4   

 לבין השטח למעשה.    

 

 סטיות קבילות: .7  

 ה:פרט זה ממותן כסטייאו אולא ירהמפורטות להלן הן סטיות קבילות הסטיות    

  שטחה של חצר תותר סטייה גדולה  ם לענייןואולשה; מעל חטהשין בו 6-ו 5 עיפיםספורט בכמשטח בין  2%של עד שיעור ה בסטיי ( )א   

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף     

 לא אי שבתנאור זה וה מתימהתאאי  ו/או טייהשבו כסות למעשה לא ייחסטיות במידות המצוינות בתוכניות המכר ובין המיד     

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

  הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה זרים במפרט ומידות האבזרים למעשהבין מידות האב 5%סטייה בשיעור של עד  ב()   

 .(ותארונ ,תשרברבוועות בק ,יםיסתר דלתות,, ונותלח, םאריחירי: ים ק)אביזר   

   

 )ורה ברוכיס( א.ד כהן בע"מ "(:לריכהאדן "הלל") יתרהל הבקשה ורךע םש .8

 08-6490730 :טלפון 

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

 yosi@adcohen.co.il :דוא"ל 
 
 

 )יוסף כהן( הן בע"מד כא.   "(:הנדסמהן ")להל השלדנון אי לתכשם האחר .9

 08-6490730 :טלפון 

        
 שבע באר ,31"ר זש שד' :תכתוב 08-6490943 : פקס

 yosi@adcohen.co.il :לא"דו 
 

 

 תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה ב.

 

 ו אתי שלא ישנתנאבבניין, ב ריםם אחוחלקי ותרחת אל דירוהמוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית ש    * 

 .תףוהמשוש ברכ שטחים או הבניין חזית   

 .הבניה מועד קבלת היתרלוהתקנות, התקפים  ליהישראקן תה ישותדר ילפיו הי מלאכותים והרכל המוצ * 

     

 

 תיאור הבניין .1

 

ומת מרתף משותפת ק יםלש אחד והכולגרבמם הנמצאי (1-11 ניםניי)ב בניינים 11בנין מגורים רב משפחתי אחד מתוך   1.1  

  .(2,3,4 נייניםמתחת לב )למעטים תחת הבניינ

    שלבים לפי החלטת החברה. הבניינים ירשמו כבית משותף אחד רב אגפי. נו במקביל או בם יבהבנייני                         

 

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

 דירות למגורים;  F,1F: 11 מדגם 8,9 ניםיינבבים; רדירות למגו G,1G: 9 מדגם 7,10 ניםבבניי

 ;, הכוונה למגורים בלבד)*(ותבניין דירבכל 

 

 למגורים,נועדו ם שדרימערכת ח או חדר -"רהדי" מר,אנ ות"רגד"ה 1 ףסעי 4197 - דהתשל" (דירות)ק מכר חו לפי  )*( 

 או לכל צורך אחר. לעסק,     
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 כל קומהעודה של ייוניין בבפירוט הקומות  – 1מס'  להטב 1.3 

 

 

  1,5,6,7,8,9,10,11 קומת מרתף מתחת לבניינים

 כינוי או תיאור
 קומה

מתחת/מעל  ותקומ

 הכניסה למפלס קומת

 (ד)ין לבני תהקובע

 תודיר מספר

 בקומה
 הערות שימושג הוס

 רתףת מקומ
 1- --- 

 אות,חניות, מיסעות, מעברים, מבו כללי:

דר חמים ו רת, מאגחדרי מדרגו ,תמעליו

כניות לפי מתקנים ומערכות ט משאבות,

 דרישת המתכננים והרשויות.

 

 ות שונות הממוקמותכערומיתכן 

ים מוכם סי/ייןגם בנ בבניין ישרתו

ם סמוכים ין/יו בבניו/או ימוקמ

 תו הבניין. וישר

סופי של המתקנים מם הקוימ

יקבע ות שונבקומות הוהמערכות 

 .םהחלטת המתכננילפי 

 

 

 יןי, בכל בנC ,1C מדגם 1,2 םיבניינ

 כינוי או תיאור
 קומה

חת/מעל קומות מת

 היסכנמפלס קומת הל

 ()דהקובעת לבניין 

מספר דירות 

 קומהב
 הערות שימושה סוג

 3 קרקע יןלבניכניסה קומת ה

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

ת רכוים ומעתקנ, מותדר מדרגת, חמעלי

 ויות.והרש םינהמתכנ רישתדכניות לפי ט

כניסה לבניין גם מתוך  1לבניין 

  .המרתף

 –)מועדון חדר לרווחת הדיירים 

ישרת , 6,11 מס' יניםהנמצא בבני

  את כלל הדיירים במתחם(.

 תחניו ,תיוחנ :ליהכל בפיתוח

 ,בריםמע, ת, מיסעוועיםפנאו

 םמתקני ,(רים)צוב זמערכת ג

 ומחזורשפה טמונה אצירת אל

 ניין(.)לבניין/ים לפי הע

 1-3 מגוריםקומות 
3 

 ומה(ל ק)בכ

דר ה קומתית, מעליות, חואמבמגורים, 

רכות טכניות לפי ומע םמתקני, רגותדמ

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 2 4 םמגוריקומת 

חדר , יותה קומתית, מעלואמבמגורים, 

פי יות לת טכנוכרומע קניםת, מדרגותמ

 ים והרשויות.דרישת המתכננ

--- 

 עליונהגורים קומת מ
 1 5 פנטהאוז()

מעלית, חדר  מבואה קומתית,, ריםמגו

לפי ות ינות טכמערכו םיתקנ, מדרגותמ

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 גג עליון
 --- --- )ראשי(

ם נימתקיות, ות סולאררכמערגות, מד חדר

לפי  יות(,פרט /תופשותות )מירכות טכנומע

 ננים והרשויות.דרישת המתכ

--- 

 ומות כל קסך ה
 --- --- --- 6 ריםלמגו

 סך הכל קומות 
 7 1ניין בב

 י(.ראשיון )הלעלל הגג הנכ אקומות לבמניין ה
 סך הכל קומות 

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

 ראויכינוי או ת
 מהוק

 ת/מעלחקומות מת

 הכניסה ס קומתלפלמ

 )ד(ן לבנייהקובעת 

מספר דירות 

 בקומה
 הערות ג השימושוס

 3 עקרק כניסה לבנייןת הקומ

 לובי(,) (, מבואת כניסהרות גןם )דימגורי

, מתקנים ומערכות חדר מדרגות ,תימעל

 יות.והרשו טכניות לפי דרישת המתכננים

ם ג ןייבנלכניסה ( 5ן ני)ב 1Dלבניין 

 .ףתמתוך המר

 –)מועדון חדר לרווחת הדיירים 

ת ישר, 6,11 מס' יניםניא בבהנמצ

  ת כלל הדיירים במתחם(.א

 חניות ,חניות :ליהכל חויתבפ

 ,, מעברים, מיסעותאופנועים

 םמתקני ,מערכת גז )צוברים(

 שפה טמונה ומחזוראצירת אל

 (.נייןלפי העלבניין/ים )

 1-3 ריםמגו תמווק
3 

 (מהול ק)בכ

, חדר תית, מעלימבואה קומתמגורים, 

י לפ ותניטכ ומערכות , מתקניםמדרגות

 והרשויות. נניםת המתכדריש

--- 

 2 4 וריםגמ מתקו

ת, חדר מבואה קומתית, מעלימגורים, 

יות לפי , מתקנים ומערכות טכנמדרגות

 .תים והרשויודרישת המתכננ

--- 

 העליונרים מגו מתקו
 1 5 וז(האנט)פ

חדר בואה קומתית, מעלית, מ ם,מגורי

ות לפי , מתקנים ומערכות טכנימדרגות

 רשויות.ננים והתכהמת דריש

--- 

 גג עליון
 --- --- ראשי()

מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים ר חד

יות(, לפי ומערכות טכניות )משותפות/ פרט

 ות.ידרישת המתכננים והרשו

--- 

 ות קומ סך הכל
 --- --- --- 6 םירגומל

 הכל קומות  ךס
 6 3 בבניין

 .הראשי(יון )במניין הקומות לא נכלל הגג העל
 ות סך הכל קומ

 7 5 בבניין

  

 

 

 

 

  יןיבכל בנ, H ,1H םגדמ 6,11 יםנבניי 

 כינוי או תיאור
 קומה

מעל /מתחת קומות

 למפלס קומת הכניסה

 )ד(הקובעת לבניין 

 רותימספר ד

 ומהבק
 תורעה ימושהש סוג

 1 קרקע יןנילב הסיקומת הכנ

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

 יריםדי דוןועמ ,לית, חדר מדרגותעמ

 מערכותו נים, מתק(ניםכל הביניי)משותף ל

 יות.ת המתכננים והרשוטכניות לפי דריש

 .גם מתוך המרתף ןכניסה לבניי

 –)מועדון חדר לרווחת הדיירים 

ת כלל א רתיש זה, יםינניא בבמצהנ

  תחם(.במ הדיירים

 חניות ,חניות :ליהכל בפיתוח

 ,מעברים, , מיסעותאופנועים

 םמתקני ,(ריםבות גז )צרכמע

 שפה טמונה ומחזורירת אצאל

 .)לבניין/ים לפי העניין(

 1-4 קומות מגורים
2 

 )בכל קומה(

ר ת, חדקומתית, מעלי הואמבים, ורמג

לפי  תוכנית טוכרמענים וק, מתגותמדר

 .ותיווהרש מתכנניםשת הדרי

--- 

 קומת מגורים עליונה
 1 5 )פנטהאוז(

 רמעלית, חדמתית, ה קומבואמגורים, 

כניות לפי ומערכות ט , מתקניםגותמדר

 תכננים והרשויות.דרישת המ

--- 
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 כינוי או תיאור
 קומה

מעל /מתחת קומות

 למפלס קומת הכניסה

 )ד(הקובעת לבניין 

 רותימספר ד

 ומהבק
 תורעה ימושהש סוג

 גג עליון
 --- --- י(אש)ר

ת סולאריות, מתקנים וכרעמרגות, חדר מד

(, לפי תוטירפ /תופתות )משוומערכות טכני

 ות.וישרכננים וההמת רישתד

--- 

 סך הכל קומות 
 --- --- --- 6 למגורים

  קומות סך הכל
 י(.לל הגג העליון )הראשכמות לא נהקוין ינבמ 7 יןניבב

  

  יןיבכל בנ, G ,1G מדגם 7,10 ניםייבנ 

 יאורכינוי או ת
 קומה

ת/מעל חמתת קומו

 ניסהלס קומת הכלמפ

 (ד) ןלבניי הקובעת

 דירותפר סמ

 מהבקו
 ותהער ג השימושוס

 2 קרקע קומת הכניסה לבניין

(, כניסה )לובימגורים )דירות גן(, מבואת 

ים , מתקנן, מחסדרגותמ דרח ת,לימע

דרישת המתכננים ומערכות טכניות לפי 

 והרשויות.

ם מתוך ין גלבנינוספת כניסה יש 

  .תףהמר

 –)מועדון חדר לרווחת הדיירים 

 רתיש, 6,11 מס' יניםניהנמצא בב

  תחם(.במ הדייריםת כלל א

 חניות ,חניות :ליהכל בפיתוח

 ,בריםמע, ותעסמי ,ועיםנאופ

 םימתקנ ,(מערכת גז )צוברים

 שפה טמונה ומחזוראצירת אל

 )לבניין/ים לפי העניין(.

 1-3 יםמות מגורוק
2 

 בכל קומה()

ת, חדר מבואה קומתית, מעלי, םמגורי

ת לפי כניורכות טמתקנים ומע ,מדרגות

 .יותכננים והרשומתה שתדרי

--- 

 הקומת מגורים עליונ
 1 4 )פנטהאוז(

, מעלית, חדר קומתיתה מבוא ,ריםמגו

ים ומערכות טכניות לפי תקנ, מגותמדר

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 גג עליון
 --- --- )ראשי(

אריות, מתקנים מערכות סול ,חדר מדרגות

ת(, לפי רטיופות/ פכניות )משותומערכות ט

 .ותשוימתכננים והרה שתריד

--- 

 סך הכל קומות 
 --- --- --- 5 ריםוגמל

 ומות ק כלה ךס
 העליון )הראשי(.לא נכלל הגג  הקומותבמניין  6 בבניין

 

 

  יןיבכל בנ, F ,1F םמדג 8,9 בניינים

 תיאור וכינוי א
 קומה

חת/מעל ת מתוקומ

 למפלס קומת הכניסה

 ד()הקובעת לבניין 

רות יר דמספ

 המבקו
 הערות ימושהש סוג

 2 רקעק יסה לבנייןכנה מתוק

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

ים , מתקנ, מחסןותדרגמעלית, חדר מ

ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים 

 והרשויות.

ניין גם מתוך בלנוספת ה יסנכיש 

 .תףרהמ

 –)מועדון חדר לרווחת הדיירים 

ישרת , 6,11 'מס יםניהנמצא בבני

  (.תחםם במלל הדייריאת כ

 חניות ,חניות :ליהכל בפיתוח

 ,רים, מעב, מיסעותאופנועים

 םמתקני ,מערכת גז )צוברים(

 שפה טמונה ומחזורת איראצל

 .ין(העני יין/ים לפבני)ל

 1-4 יםמגור קומות
2 

 ה(קומ )בכל

ת, חדר מבואה קומתית, מעלימגורים, 

פי ות לת טכני, מתקנים ומערכומדרגות

 .והרשויותנים נכהמתשת דרי

--- 
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 תיאור וכינוי א
 קומה

חת/מעל ת מתוקומ

 למפלס קומת הכניסה

 ד()הקובעת לבניין 

רות יר דמספ

 המבקו
 הערות ימושהש סוג

 קומת מגורים עליונה
 1 5 )פנטהאוז(

מעלית, חדר ומתית, מבואה קם, מגורי

לפי  יותות טכנרכמע, מתקנים ומדרגות

 .שויותרההמתכננים ודרישת 

--- 

 ליוןגג ע
 --- --- )ראשי(

רגות, מערכות סולאריות, מתקנים מד חדר

י לפ ות(,פרטי /ומערכות טכניות )משותפות

 .ותם והרשויכנניתמת הרישד

--- 

 סך הכל קומות 
 --- --- --- 6 למגורים

 מות סך הכל קו
 הראשי(.)ג העליון הגל מות לא נכלבמניין הקו 7 בבניין

 

  :ותבהרוה תוהער

 ה יהבנהתכנון ו קנותרתה בתלבניין ]כהגדזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת יש לציין אין, ילבני אחת היסכנמ יותרש שיקרה במ (א)

 [. (יתרה לה)בקש  

  שרותמתן  רפשלא או מם,ת מיקושנוואף לם או ייעוד וסיף או לבטל מתקניםם להינהמתכנ או הנחיות ההחברה זכאית לפי שיקול דעת (ב)

רוכש לא ות הזכויך א מותקנות ארונות ו/או גומחות בהם מערכות אלו חדרים ו/אואת הקצ לרבות ,םכיסמובנים גם למ תםצעומבא

 .הנפגעת

 ת למקובה יטהאו בש/' ווכו ים, א', ב'..: קרקע, בינילהשתנות כגון יוהקומות בפועל עש רט הינו נומינלי. כינויהקומות במפ מס'כינוי  (ג)

 .'... וכו0,1,2ן כגו תומעליה ב'בח  

 

 )ראשיים( יםות משותפמדרג חדרי 1.4  

 )באם קיים( ועד למפלס הגג.  רתףמ תמקוממפלס מקורה  :גותדרל חדר מכון אפי; 1 מספר חדרי המדרגות בכל בניין    

 : אין. יםפסונחדרי מדרגות    

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

 תחנות. 6 :2,3,4,7,10בבניינים 

 .ןאי :)*(בתפיקוד ש נוןמנג .6: ןבניית בכל ל מעלילכ םימספר נוסע   

 .אין מר:שו דתעמ 1.6  

 ו/או  יןהבני ירידי ותגינצ י"ו תקבע עפעלת, שהפיקוד שבתנגנון ת ממעלית בעלכוונה במובהר כי ה –"מעלית שבת"   )*(                      

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

 

 :ן(יבני)בכל  דות גמרוועבין י הבניחומר .2

 .תו משולבועשת ו/או/או מת רגילה: טת הבניהיש; לפי תכנית מהנדס השלד שלד הבניין:         2.1

 ; השלד סמהנד י: לפי חישובעובי .םעשים/טרומיין מאלמנטים מתומזויבטון  אוו/ מזויןון בט ר:מוח: עמת קרקקות רקתו פהרצ          2.2

  .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  בידוד אקוסטי: .1045 ל מס'ראשן ילפי תק :תרמי דדויב                 

   .החלקה תניעמשראלי ליהן קתות התאם לדרישלקה בההח גדמגורים יהיה נריצוף בניין ה  

  .1045מס'  אלישרי קןלפי ת :מיד תרבידו; השלד נדסי מהבולפי חיש עובי: .: בטון מזויןחומר :תיתקרה קומתה ורצפ         2.3

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

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

  .1045 מס'לי שראתקן ילפי  :בידוד תרמי .לפי הנחיות היועץ ואיטום: ניקוז עיפושי   

 בדופן פנימית של קיר  באם מכלול מתועש, .רגילה ובלבשימתועשת  חוץ: תרויק 2.5

 .1045מס'  יאלישר קןי תלפ :ימרד תוביד. נדסהמה ןתכנו: לפי ביוע .אי ק תאו בלו קי בטון,בצד הפונה לדירות, בלוץ והחו

 י.הישראל התקנים ןכומ רוק" שלן  י"תו תקיו בעלי ם יהינצבעי תקרות וקירות פ :בשיטה                 

 ת חוץ:קירו גימור 2.6

 יה.נבר התאים בהינתה יפכל לקרמיקה. הוגמאת ח דו/או חיפוי קשי .אבן מלאכותיתו/או  טבעיתאבן : עיקרי ציפוי,/חיפוי 2.6.1 

 ; יההבנ רתלפי התנאים בהי משולב עם חיפויים אחרים כבות(ש 2): טיח ץוח טיח 2.6.2 

 וחלוקת הציפויים בתאום עם הרשות המקומית. , גווןוגסות לשניהיה רשאי  יכל: האדראחרי פוחי 2.6.3 
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 לפי  משולב, או/ותאי לוק או ב/וון לוקי בטב און ו/יזומ : בטוןחומר: תקירות הפרדה בין הדירו 2.7

 . 1חלק 1004ת"י על פי י הנדרש קוסטאהוהיועץ ובכל מקרה יעניקו את שיעור הבידוד לד הש סמהנד תיונחה  

 .לב, גובה לפי תכנון האדריכ: בטון ו/או בלוק ו/או משולחומר וגובה: שיש( לת )ככסופמר קיר הפרדה בין 

 

 ראשי: גותמדרחדר  2.8

 רגותדמ, הבידוד האקוסטי לחדרי הלפי חישובי המהנדס :עובימשולב.  אוי או בנו מזוין ןבטו :חומר: תטפמע רותיק 2.8.1 

 דין. כל פי הוראותעל  יבוצע והמעלית

קן ת"תו  בעל, ם+ צבע אקריליחיפוי בשיפולי הלי עד תקרבצבע אקרי גימור, שכבות(,  2) : טיחחומר: יםנירות פק רמויג 2.8.2 

 התקנים. ןמכו מטעםירוק" 

 נים. התק ןוירוק" מטעם מכ בעל "תו תקן סידגימור  ,: טיחרחומ :ר תקרהומיג. תקרה: לגובה דע  

ן בהתאם לדרישות גרניט פורצלן או טראצו צמנט לבסורה או מאבן ניהיו  יםרמגורגות בניין הדמ: םופודסטי תרגודמ 2.8.3 

ל כהה, גד החלקנכ סיםמחוספ ופסים םסטידות והפוגרהמד אורךתואמים ל יפוליםת שרלבנטיים, ובעלוהתקנים ה

 . 2279בהתאם לת"י 

 .1142בהתאם לת"י , (יד רבות מאחזב )לו משולו בנוי אכת אתמ: מאחז יד /מעקה 2.8.4 

   באמצעות חדר המדרגות.: )ראשי( עליה לגג 2.8.5 

 : תדורים לדירורוזופ קומתיתמבואה )לובי(  2.9

, רצלןופוגמת אבן נסורה או קרמיקה או גרניט קשיח, ד יפויו בחהיי יםרות פנר קיגימו: רמוח: קומתיתה ואמב ניםרות פר קיגימו 

 ן ירוק"(  עד לתקרה.לי )"בעל תו תקע אקרייח וצבט וצעיפוי הקשיח יבחל הדלתות, מעפי הה משקועד לגוב

 בוצע לא י תכנמורה מל תקרה שמק)ב (תקן ירוק"על תו )"במלבין סינטטי  : טיח + צבעחומר: תקרהור גימ 

 .צלןרואבן נסורה או גרניט פ: ריצוףל תקרה זו(. מע טיח               

 : טיח צבוע בצבע סינטטי דוגמת פוליסיד, בעל "תו תקן תוקירגימור  :(1,5,6,11 לבנייניםרתף ים )במפרוזדור 

 קן ירוק" תו תבעל " , טיבצבע סינט ועח צבטי :ר תקרהמוגי .'(וכו חשמל, מיםרונות , אחות. )למעט גוממכון התקניםירוק" מטעם  

 ורצלן או או טראצו או פ המיק: אריחי קרצפהרר ומיגריכל. האד נוןתכ לפירת משנה ו/או משולב התקנים ו/או תק ןומכ מטעם 

 .משולב 

  :בכל בניין ראשית ניסהמבואה )לובי( כ 2.10

החיפוי  לוף דלת הכניסה, מעקשה מד לגובע ותרצלן(, לפחניט פוגר ול א)רגי יקהמרקאו  אבן נסורה: חומר: םימור קירות פניג

  .ירוק"( תקן בעל תווצע טיח וצבע אקרילי )"הקשיח יב

 תקרה דקורטיבית.ו א ו/או תקרת משנהמלבין סינטטי דוגמת פוליסיד צבע ח + י: טחומר: תקרהור מגי

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

 .הלמניעת החלק

, בחזית 816מיניום לפי תקנות התכנון ובניה ות"י לועלות חזית אביו יין ויהסה לבנינהכת ליד דל קרקעקומת התיבות דואר ימוקמו ב

 ית.המקומ שותרת הדריש לפי היר יהיצוב המספואר, עומ ר בניין חיצוניהבניין יותקן מספ

 בלבד(.בתנור )צד חיצוני צבוע : פח ות למערכותנוארואה קומתית. ו מב: כמירותלדם ריפרוזדו

 ות חשמל, מים וכו'(. טטי דוגמת פוליסיד )למעט גומחות, ארונח צבוע בצבע סיניה טקורות ותקר ם:ינחסלמרים זדופרו

 (.בלבד ייצוננור )צד חתבוע בצח פ למערכות: נותארו

: הרתקר גימום. קניתה כון רוק" מטעם מל "תו תקן יסינטטי , בעלבין מבצבוע בטון : חניה ירותגימור ק :החניה מקור מרות גודבע 2.11

   במלבין סינטטי, בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים. עצבו: בטון חומר

 ,.תמשתלב אבןבאו  חלקומ ןוטבב שהיע החניות או תףהמר רצפת גימור: המקור גימור רצפת חניה 

 .6.1.3עיף פיתוח ס תו: ראה עבודלא מקורהנית חיצו הניח גימור 

  :משותףחדרים לשימוש  2.12

 .(כל שיהיו)כ םייכנר/ים טדח 

מל, ארונות חש מחות,גו )למעטהתקנים.  "תו תקן ירוק" מטעם מכון מלבין סינטטי דוגמת פוליסיד, בעל: טיח + צבע ירותור קמגי 

 ר מוגי ב,.ו/או משול תקרת משנהאו ו/ במלבין סינטטי ו/או טיח צבוע נטטין סימלביב ועצבטבעי בטון  :תקרהור מגי. (כו'ם וימ 

 או משולב.או פורצלן צו מיקה או טרארי קאו אריחמוחלק  ןטוב :רצפה 
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  :הערות

 תקנים.ן הומכ מטעם וק"רי תקן , בעל "תוע בצב ועבצ בבטון או יםנפ בטיח ות/תקרה יעשות קירצביע . 1

   .קהחלניעת המל 7922אלי הישר התאם לדרישות התקןיהיה נגד החלקה ב המשותפים( ובשטחים ירות)בד ייןנבבריצוף . 2

 

 

 חזיר קום ומנטרל ידי מערכת איבעלת פתיחה הנשלטת ע גוג(וזי אלומיניוםמשולב במכלול המבואה ): יש, ןבנייכל לה סכנידלת  2.13

 .(3.7.8עיף ה סא)ר טרקוםאינ לל, כושמן

מחדר  לוט(, למיהר הבניתיוהת והרשוי ותישדרלפי  אלומיניום מזוגגאו  כתעפ"י תכנית )מת .ש: ייןינוספת לבנ, היציאניסה/ כ לתד   

 ת דרומי בקומת הקרקע.מדרגו

 .אשי אישור כיבוחות ובבטיהעץ טת יוהחל יפת, לגירה ידניש או סבא סגירה אוטומטיתדלתות אש/ עשן, מדרגות:  דלתות חדר       2.14

 .כלהאדרי תכנוןי פל, ותמר וכמוח ,ראוית :לשימוש משותףנות חדרים דלתות וחלו .חפ תודלת ים טכניים:/חדרת תודל  

   אין.  :דלתות לובי קומתי 2.15

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

 ירה  דך המתו חצןגות ולרדהמר ועה בחדה קברת לילקומה, ומנגנון שבת לתאוהדלקת אור בכל  ןצו לחין המגורים יהיבבני               

  .להדלקת  אור בחדר המדרגות               

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

 או סן, מח לכלה נפרד נת מונקתה יןלחילופ או ,ה נפרדנים למונשמל של כל המחסחיבור הזנות הח :םדירתייה במחסנים ורתא    2.18

 .תוהמוכר והחלטבחירת  עפ"ילמונה הדירתי אליו משויך המחסן 

 של הבניין/ים לפי  שותףהרכוש המ לשכת החשמל מערה מהזנ : יש.פותמשות תכניורומת אלקטלמערכוה ולתאורר חשמל בוחי   2.19

 בניין/ים  וישרתו גם בבנייןו/או ימוקמו  כיםוסמ ים/יין מו בבנקוימך ניין, או הבר ישרתו מערכות משותפות אשתכנ)י החלטת החברה  

 נות(.בכפוף לאישור הרשויות השו, סמוכים

 

 י(יהוזטי פר – א' קרפור בבנוסף לאמדירה )ר התיאו .3

 

 :ה*ירגובה הד 3.1 

 .(הניהבתכנון וות הבתקנ ר)כאמומ'  2.50-פחות מ אל: תחתית התקרה דעמפני הריצוף  הדירהבה וג   

 מ'; 2.05 -: לא פחות מת ופרוזדורושר גובה חדרי  

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

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

 

 ליימטח המינה בשה הדיררות משנה. בכל מקרה גובכות מקומיות ותקמנות, המערכות, בליט רות,תחת קו טעמלהערה: * 

 ל פי דין.לא יפחת מן הגובה המינימלי הקבוע ע דירה על פי התקנות לקיהקבוע לגבי ח  

 

 ם אותה.משיהמשאו  הלוצמדים מם הטחישבה ובדיר וריםם וגימדרית חרשימ – 2 טבלה מס' 3.2 

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

 (1)חומר קירות תיאור

 (2)רותותק רותקי גמר
 (4)ריחי חיפויא תוידומ

 בס"מ()

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

 ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א 

 שקלים חדשיםב
 ותהער

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

 חדר דיור 
 מתחם לא נפרד()

 .רות בהמשךוט בהעראה פר ןאי (3)ראה  (2)ה אר (1) ןי בטובלוקבטון, 

 מטבח 
 )מתחם לא נפרד(

 (1) י בטוןבלוק בטון,

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

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

 רות בהמשך.ראה פרוט בהע
 --- (4)ה אר תוןן תחטח ארוחיפוי מעל מש

 פינת אוכל
 נפרד()מתחם לא 

 .ראה פרוט בהערות בהמשך ןאי (3)ראה  (2)ה אר (1) ןבטון, בלוקי בטו

 .ת בהמשךראה פרוט בהערו אין (3)ראה  (2)ראה  (1) וקי בטון, בלןבטו פרוזדור
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 (1)חומר קירות תיאור

 (2)רותותק רותקי גמר
 (4)ריחי חיפויא תוידומ

 בס"מ()

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

 ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א 

 שקלים חדשיםב
 ותהער

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

 ד"ממ
 ון מזוין טב

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

 לליכחדר רחצה 
 )אמבטיה(

 (1) וןלוקי בטבבטון, 

הדלת וף משק חיפוי קירות לגובה אין (3)ראה  (2)ראה 
 לקרילי בעבע א+ צ חיטל ומעפחות. ל

 .םימכון התקנ קן ירוק" מטעם"תו ת
 --- (4)ראה  י קרמיקהפוחי משך.הב  תט בהערופרו ראה 

 (1) בטוןקי בלון, בטו שרותי אורחים

עד לת לפחות. דהלגובה י קירות פויח ןאי (3)ראה  (2)ראה 
 מ'. 1.50גובה 

על "תו תקן ומעל טיח + צבע אקרילי ב
 התקנים. ןומכוק" מטעם רי
 ת  בהמשך.בהערו ראה פרוט 

 --- (4)ראה  החיפוי קרמיק

 .רות בהמשךעהרוט בראה פ אין (3)ראה  (2)ה אר (1) י בטוןבלוק בטון, רותשית ספמר

 .2.6סעיף  ראה חיפוי/ציפוי קיר חיצוני אין (3)ראה  2.6ף יראה סע (1) בטון ילוקבטון, ב מרפסת שמש
 שך.מהת בורוט בהערגם פה רא

 3.4עיף ה סאר אין ןאי (2)ראה  (1) בטוןבלוקי בטון,  ר כביסהתומס

 דירתי  סןמח
 )ככל שהוצמד(

 (1) י בטוןבלוק בטון,
ות צבע רמור קיטיח. גי

אקרילי. גימור תקרה סיד 
 טי. טסינ

 ןגרניט פורצל

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

 נהבחירת הקול
 

 

 בלה:טלוהבהרות  רותעה

 עטפת הפנים ן שמנית להככל שיהיו כא -למחצהעשים מתו /קירות מתועשים פנים שלן ופדב) איק תבלו/בטון יקבטון/בלו :ותחומר קיר (1)

 דודבי .1045בת"י לרבות ית טווננה הרלבתקיעמידה בלוקי גבס או בלוק תאי. הכל בכפוף ל ,עשויה מלוחות גבס היהשל קירות אלו ת

ו בניירחצה  בחדר בלוקי גבס.ן/ בלוקי בטון תאי/ בלוקי בטו /ןוו מ: בטיהי ית(:מיננים )חלוקה פם(. קירות הפמגורי ניינישל ב תרמי

 בטון".  קיוע"י היצרן או בל "מים"עמידים להמוגדרים בלוקים מות ירהק

ה מתועשת או טץ יבוצעו בשיות החובאם קיר ף.העור קודפת ונחילפי ה בממ"ד .יםינטם הרלוותקניודרישות ה : טיחגמר קירות (2) 

 מלוחות גבס.ם של קירות אלו יעשו הפני טפתשמע ן, יתכהלמחצועשת תמ

 י. "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראל ת פנים יהיו בעליוקירכל צבעי התקרות ו : לבן.גווןלי. ע אקריצביעה בצב  

 ן.לב גוון: מה.דוומר או ח סידליפו תמדוג טיטבסיד סינ צביעה . חיט :קרותת מרג

 .)בתחום ללא חיפוי(: צבע אקרילי רותיםשיו צהרח חדרגמר קירות ב

 , R-9להחלקה דרגת התנגדות יות וברלוונטישות התקינה והחקיקה הדרו התנגדות להחלקה, 7922"י ת תישורדסוג א'. העומד ב: ריצוף (3) 

 שאחת  חותפלים גוונ/אותדוגמ 3 -וף ריצושל  ותסדר 4ן מבי לבחירהלכל מידת אריח יוצגו לקונה . פורצלן גרניטיחים מסוג רא  

 רים רש לחדה מהנדפחות יעת ההחלקה לא תהיהס"מ. דרגת מנ 33/33 - ,ס"מ 45/45 ,ס"מ 60/60במידות  רלי.ניט - הירא בגוון בהי מהן  

  . ומרפסת שמשמרפסת שירות  שירותים,, רחצה רדבכל הדירה למעט חאלו.   

  ק(הספת והצהר רשואיי ספקה )עפ"אלתן נו נייא  מ"ס 45/45 תומידוף בבמידה ואריח לריצ  

 לן:מידות אריח חלופי כמפורט להפת או רה נוסדס ונהם יהיה חייב להציע לקאול  ות אלואריח במידגת צהמיה פטור הר יוכמה

   ( :רהיא להחלטת המוכ תין החלופו)הבחירה ב  

 מ.ס" 60/60, מס" 33/33 :חיםהאריבנוסף למידות   לופיותמידות חאריח ב  א.

 של ריצוף תסדרו 5ות, פחה לכל , המוכר יציג לקונה,יחראל מידת לכ כלומרוף, ציהמיועד לר אריח תידל מלכ  ףריצו לשת ספנוסדרה   ב.  

  ;ירלניטיר הבון בגו לפחות אחד מהם גורים, בשימוש בדירות מ  שכיחיםונפוצים ת/גוונים ום לדוגמאיות/גוונים התואמדוגמא 3-ו       

התנגדות להחלקה,  2279ת"י  ד בדרישותומהע ס"מ, 33/33 -ות כידבמ. ג א'וס: ותסת שרומרפ , שירותיםצהרח רדבח ריצוף -

טרצו, שיש, גרניט חים מסוג יאר ,R-11מקלחת ת תא פוברצR-10 דות להחלקה נה והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת התנגת התקישוריוד

 רלי.ניט -בהיר  וןן היא בגוהמשאחת ות לפחוונים דוגמאות/ג 3 -וף סדרות של ריצו 4ין ברה מילבח ונהקו לגציו פורצלן. לכל מידת אריח

 או שתציג החברהידה, מדוגמא/גוון/שה מאחת מהרוכש תע בחירתלחדרים אלו.  הנדרש חותה מיה פדרגת מניעת ההחלקה לא תה

  הספק, שיבחר על ידה.
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וון היא בג מהן שאחת לפחותמאות גוד 3 -ריצוף ו לשות סדר 4מבין  רהיחלב ס"מ, 33/33 -כ ידותמב .סוג א': מרפסת שמשבריצוף  -

וכש תעשה ררת היבח קה שאינה פחותה לריצוף חשוף לגשם.שיפועי ניקוז, ובדרגת ההחל רתצילי בגודלםהמתאימים ניטרלי.  -בהיר 

 ם(.לישיפו, אין צורך בחישי קבחיפו ץ מחופהוהח ריק ם)במקומות שבה ידה. יבחר עלהספק, ששתציג החברה או חר בממ

ניטרלי.  –בגוון בהיר ן היא ונים שאחת מהדוגמאות/גו 3ות לפחין מב שרוכת ה. לבחיר-קרמיקה א'. סוג  :ושירותים רחצה חדר יוחיפ (4) 

  ידה.על  חריבספק, שו השתציג החברה אגוון/מידה, /מדוגמא עשה מאחתתהרוכש  רת"מ. בחיס 30/60,ס"מ  25/33 במידות

רחצה, עד גובה קו משקוף הדלת. חיפוי בחדר שירותים עד  חדרללא שינוי מהמחיר. במידות לבחירת הקונה ת בקרמיקה בוי קירויפ)ח  

למפרט וכן  תהמידות דומו סכמת הקונה המוכר יהיה רשאי להציע אריחיםהב .מ'. מעל החיפוי ועד לתקרה טיח+ צבע אקרילי( 1.50גובה 

סטי וחיפוי וקוד אדיל בכולובנית ה מריצע סגתבו לויהג תרנלצ .רהדימחיר הי בס"מ ללא כל שינו 33/33 ,"מס 20/50 נוספות תמידוב

יים טהוראות כל דין ולפי דרישות התקנים הרלוונ טמו לפיובים יארטים זורזים באקוהנות פצרות, הר הקירות. הקירקרמיקה זהה לגמ

 דרים סמוכים.חמים לחלקי בניין/ למניעת מעבר

וונים שאחת דוגמאות/ג 3ות ירה מבין לפחחבמ, "ס 20/20 -כ אוו/ ,מס" 10/20 -ת כידומבא', ג סו –יקה קרמחיפוי קירות : מטבחחיפוי ב  

פחות לכל אורך לס"מ  60בגובה    ממבחר שתציג החברה או הספק, שיבחר על ידה.ש תעשה בחירת הרוכ .רליניט – רבהיון וגבמהן היא 

פוי ליון של החיעההסף  ובק יבוור וסבתנה יחורמאואם ות תקיר יחיפו BI ביחידתנו רון תחתון.  כאשר התנור איח העבודה )מעל אטשמ

 + צבע אקרילי. ח ת: טיבקירווי וחיפל הף(. מעוריצל המע מ' 1.50הרצפה )גובה הקרמי ועד 

 דדבוה חאריהח שט. קבלן/זםהי או טראצו לפי בחירת צלןגרניט פור ריצוף ס"מ, 33/33 -ות כדבמיסוג א'. ש(: כ)ככל שנר ריצוף במחסן (5) 

 .מ"ר 0.20 -כד ע

 

  :תרוהע 

 האפשרות לבחור  א תינתןפק אחד ולס שלר ק ממבחרו אךה תעש הרוכשדגש כי בחירת למניעת ספק יו –ש/דייר הרוכ ירתחב 

 ו ע"י החברה.רם, גם מאלו שנבחים שונים מספקים שונימוצר 

כדוגמת  יובנ ואמת חוסמוכית עם זכשולב ום ממיניואלה מעק ה(נייתר הבבה לא נקבע אחרת המרפסות )באםעיצוב מעקות  – המעק

 .ם"דיעסם ומ"מעקי 1142ת"י ת ולפי הנחיות החזי

 .ס"מ 2 -עד כ וכיםמחללים סבין ל ומרפסת שרות, רחצה, ממ"ד דרדירה, חבכניסה ל – יםלסי מפרשפה 

 .ריכלדהא ןנוכתלפי  ,חב(גובה/רו "מס 20 דע) קנותתר בותה המגוב )מדרגה( עד מונמך/מוגבה ףיתכן סגג, /שמש ביציאה למרפסות 

 בלה.בטן ויהמצ גובההקירות יעשה ל גובה חיפוי  - תחיפוי קירו 

 ברה.הח לפיו/או ס"מ,  60 -שאורכם פחות מ יש פינות קמורות םבא ,PVCוצעו פינות מפרופיל אלומיניום או בי –וי פינות בחיפ ילופרפ

 טבעי, מרשהאבן היא חו וןלהביא בחשב שי... ,(2ק חל 5566י "ך תמתו) -רטי(תף/פשוהמ בשטח קנול שיות)ככאריחי אבן טבעית  

ערכת מאריחים המשמשים בהגוון הלוחות או , בנוסף נאמר בתקן זה.... ומרקם והבדלי גווןם דייג מים,ניו ב ותיהעלולים לש

 .תחזוקה תולמטר םמריהנשריחים ו האוחות אן הללבי פהברצים שחארית או הוחושוני בגוון בין הל יהיהכך הזמן, ולפי עם המשתנ הרצפה 

 ג הריצוף בדירה.ברה ע"רקה ע"י החהב או/יטוש ול צעבוי אלספק יודגש כי ניעת למ - טוש/הברקהיל 

  או/ו פלדה אוו/ ( עץ ו/או בטוןנית המכריב בסימון בתוכי, ומבלי שהדבר יחןתבחר החברה להתקיוככל ) – , קורה/ותרגולהפ 

  ,בולמש 

 ות למערכותרונ, אן מטבחרוא גבב ,םמחופי ירות וחזיתותלמעט בשולי קת, ס"מ לפחו 7 הבבגו ףוריצר ה( מחומנלים)פ –לים פושי 

 ות )גרונג(.נטכניים. חיפוי ושיפולים, ללא קיטום פירים ואזו 

  .חותפל ממ" 3 לש ת()פוגו יחיםן ארביוח ומר עצויבנדרש , הבאבן טבעית וקרמיקיצוף לר ניםישות התקדר ילפ – )פוגות(חים ומרו 

 מ"מ לפחות. 1יצוף טראצו רל 

 

 רזה  או במסמך אח רנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכל יותקבהערות לעית סויחיש התי יהםבגם לינהר כי ציוד ומתקוב)מ

 ישה(.כשצורף להסכם הר 
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 ות:ארונ 3.3

 ,כיורקנה שטוחה של ההמתאים להת חתוך פתי, חיורשבת לכם, תופית, מדירומג תות,דלל לוכי הארון ון:ארון מטבח תחת  3.3.1 

 ם. ודת חשמל להצתה(, הכנה למדיח כלישול ונקנקודת גז לביח, פת לל:)כו נותמוב םיהכנה לכירי

  .MDFאו ויץ'( )סנדוד ץ מעובע וןרהאי לקחאר ש. ץ דיקטמע סנדוויץ'(, וגב הארון יהיההיו מעץ מעובד )יף הארון והמדפים וג                    

 מעל    ס"מ לפחות 90 -כה ודה יהיל משטח העביון שסף על ובהת. גפחול מס"  60-כת, יהיה חזית הדלתו ולל, כ מק הארוןוע  

   .  ארוןה תחתיתל יבות שרט ובחיפוי עמיד למים למניעת ס"מ 10-ובה של כגקל( בן הגבהה )סוובתחתית האר. צפהרסף ה           

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

                    5ש מתוך כ. לבחירת הרוקהייפורמציפוי חיצוני:  מתכת. ידיות:ת פינה". "פתרונויותקנו  הארוןל ש פינהה תודחיבי

 פנימי וגמר י ציפוהחברה.  יל ידע ר/ויבחק/ים שו הספא/החברה ו יע"ו צגיושי( לטרהיר ניד בים לפחות )מהם אחד לבן ואחגוונ

 ;ראה הערה בהמשך :אורך הארון* מידות(1)ן לבן. ו/או מלמין בגוו קהיימפור: יםמדפ                   

    ראה נספח ג' :רון המטבח התחתוןאחיר לזיכוי בעד מ  

     

מאבן  ס"מ 2-מא פחות ל יבבעו הדעבוטח ונה משרת הקחילב ר:יאו: תוכורא ולכל וןבח תחתמט משטח עבודה מעל ארון

וליים שעם (, לפי העניין  1,2 )חלקים 4440"י ות תדרישל הרך(, העונשווה עסר או קי אבן וגמתדכפולימרית )או ית טבע

ט יותקן קנ טחמשה קףיבה .ורשל כי וחההמשטח יותאם להתקנה שטפם. הארונות בכל היק ס"מ ביחס לחזית 2 בהבלטה של

ככל ית המשטח וד בחזעם עיב בהמוג קנט אלי להעדיף התקנה לשאוכר )הקונה ריקבע ע"י המ ויבודע ופןשא מוגבה עליון

 וע זה(. ציכוי בגין אי ביז. לא יינתן רש כולל אף מים בכל היקף המשטחהנד

  לק תחתון,י ארון המטבח חפלמידות: 

 3ה תציג בפני הקונ. בחברה/המוכר חר/ו על ידוביים ש/קהספאו וכר ו/המ"י ע ויוצגת שמאווגד ן מגוו וךונה מתהק לבחירת גוון:  

  ד אחד(.דדבקה ולא לוח בוה. לוחות השיש/אבן קיסר יהיו ב(בהיר ניטרליו יהיה )אחד מגוונים אל פחות ם לוניוג   

   

 אין.ארון מטבח עליון:  3.3.2 

 מ"א ארון מטבח עליון. במקרה זה לא   2 -מ"א ארון מטבח תחתון ב 1ד יה רשאי להמיר עחדרים ומעלה: המוכר יה 4.5בדירות   

 פינתי.בח עליון ן מטרוא רתיו  

 ון המטבח העליון יהיה בהתאם לארון המטבח התחתון.ציפוי ארמבנה ו  

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

 

   ור שולחנייכ הכולל ו מונחאתלוי  פה,טרס ' אוץיעץ סנדווהעשוי  תחתון וןאר י(,)כלל רחצה דרחב(: ןי)ציים רות אחארונ 3.3.3 

 ס"מ לפחות.  80 אורך  מידות: נירוסטה. ות, דלת/ות וציריאו שיש, לרבות מגרה/י( גרלטקוורץ )אינניאו מחרס או    

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

 .הרהחב     

    ה נספח ג'אר הרחצה: ארוןד י בעזיכולר יחמ 

 

              :הערות

ך באור םפעמיי  בתמחוש שקיימת לכר )פינה כיקך הדידה לאורמאורך. ה מטר 05. מטבח תחתוןארון  אורך דתמדי  (1)

 רךאולו בלכי הארונות בתוךשולבים מה)למעט מקרר(  בים וכיו"ירכי ור,תנ למדיח,ים ועדהמי ים(. חללרוןהא

   זה. אורימתה ייחשבו כסטי המטבח, לא ארונות אורךמידות ב 5% -טיות עד כס .ארונותה

 חבמטת הונובגב ארר שובקייתכן  בון כיבחשהקונה לקחת  לעוע עצמי, צינות המטבח ובווי עבור ארשל זיכבמקרה  (2)

 .קהזותחורך צלים אלו ה לפתח/פשר גישאלשותפים. יש לקולטן/ים מ הגישפתח/י  יימיםק

 ת הקונה.ארון תחתון הינם להחלטב יםהתקנה של מדיח, תנור וכו' מובנהארון לצורך תכנון            (3)

 קומותמב ,פיםומדות דלת ותלרב ,תובשלמו המטבח וןרא לספק את כרומה על ,ינםקתלה שלא הקונה החליט -

ח תחת וניקוז למדימים שות של דרהנת ההכנו ולרבות חללים( ים )ללאנבלים החשמליים המוקנת הכתהל ודשיוע

 וכש.רהברה תנחה את חה תקבע ובמועד שהעל פי הלוח זמנים שהחבר באחריות הקונה לדווח על בחירותו .הכיור
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 ביסה:ת כקנים לתליייתמ 3.4

 יסה.ת הכבייתל למתקן ישירה ישהג יהתהנו אשר ממוץ חיר פתח בק

מינימלי של כביסה פלסטיק, באורך בלי ח 5לות, כולל גלג ניצבים ם(ולווניגמת )ממתכ תמוטו 2: קטנה() כביסה תמיתקן לתליי 

 .כסה" מטר 8 -ת מופח באורך של לא הסחבלי כבי ללכו ס"מ 120ל שבאורך מינימלי ם או מתקן מתרומ ,ס"מ 160 

 מתכת ו מתקן מעממש רפסתמבצר או ביסה בחתליית כל מתקן שווה ערך) ך בחצררע ווהמתקן שיותקן ר שפשא ן:הג לדירות 

  5ות חפמתקן יכלול להיב ומקובע לקיר. המתקן יהיה יצות המבנה. נצפה בחזית, במקום מוצנע ושאינו בנהעל קיר הממגולוונת  

 וניתנים למתיחה. UV תנקריידים לים, עמותייכא יויה החבליםמ. "ס 160של  נימאלימי סה באורךכבי ילחב 

 5100שראלי בתקן י מיד העומד: מחומר עאורית: (ןנ)ככל שמתוכ הור כביסתסמ 

ית פריטי ילהפרעה לת רצעלולה להיוו המזגן/ים, במקרה זקן גם יחידת העיבוי של ה: בחלל מסתור הכביסה יתכן ויותרההע

  .בחייט המרפבמ מהכתובות חא פאך ל םיגדול היסכב 

 

   ס"מ(ת בודי)מ  רהים בדיותריס תנוימת דלתות, חלורש – 3' סמלה טב 3.5 

מידות המעברים תיחה. בכל מקרה, וון הפה ובכים, במידות הפתחים, בסוג הפתיחמיקום הפתחייתכנו שינויים ב :הערה 
 .משךות בהנוספ תרוהעם ג הארהבניה. ו ןנותכקנות הבתש דרמהנות לא יפחת נושטח החלו תושיים בדלתופחה 

 

 תריסים חלונות דלתות  ---

 חדר
דת ומי כמות

  הפתח
 וחב(רבה/ )גו 

עץ ר )חומ
 אלומיניום/

 מתכת/ אחר(

סוג פתיחה )ציר 
כע"כ(/ נגרר/ 

 אחר(

ות ומידת מכ
 הפתח 

 רוחב( )גובה/

חומר )עץ 
לומיניום/ א
 ת/ אחר(כתמ

יחה פת גסו
 /"ככע/)ציר

 (חרכיס/א/ררנג

ת ות ומידמכ
 תח פה

 ב(וחר בה/ו)ג

 /ץער )חומ
יום/ אלומינ

 (מתכת/ אחר
 ביםחומר של

 /)צירהחסוג פתי
 .כ/נגרר/עכ.

 אחר(/ליכיס/חשמ

 כניסה

1 

 ציר רגילה טחוןה בפלד

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 95/205-כ

 חדר דיור

1 

 ומ' מזוגגלא
 רינה,טיו

 כע.כ. נגרר

--- 

--- --- 

1 

 מ'אלו ומ'לא
 מלישח גלילה

 ינדי ילל גיבווכ
 235/220-כ --- 235/220-כ

 מטבח

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ גמזוג אלומ'

1 

 גלילה ידני מ'אלו אלומ'

 115/110-כ 115/110-כ ---

 חדר שינה
 1הורים 

1 

 ילהרג רצי עץ

1 

 .ע.כר כרנג ' מזוגגמואל

1 

 נידיגלילה  'אלומ 'ומלא

 115/110-כ 115/110-כ 80/210-כ

 ממ"ד 
)משמש 
 כחדר 

 (2 נהשי

1 
פלדה לפי 

 א "הג
לה(. גי)רר צי

 חה חוץיפת

1 

 זוגגאלומ' מ

לה או ציר רגי
 .ע.ככ

לפי הנחיות 
 הג"א

1 

 אלומ' 'אלומ
ע.כ או נגרר כ.

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

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

ם נגררת/יה ,יםיסורס דףה ם,זיג דה נגדפלשתיים,  וא תחכנף א
        ג"א. החיות לפי הנ  .לכיס

--- --- 

ח. רחצה 
  כללי
 

1 
 עץ  + 

  אור -צוהר/צו
 ציר רגילה

1 

 אלומ' מזוגג

 ויטנ
 +(פי)ק
 קבועק חל

 וןתתח

--- 

--- --- --- 

 --- 35/135-כ 80/210-כ

--- 

--- --- 

--- 

 --- מכניאוורור 

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 

 שרותי
 יםאורח

1 
 עץ  + 

 אור  -צוהר/צו
 גילהציר ר

--- 

 --- מכניאוורור 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/210 -כ
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 תריסים חלונות דלתות  ---

 חדר
דת ומי כמות

  הפתח
 וחב(רבה/ )גו 

עץ ר )חומ
 אלומיניום/

 מתכת/ אחר(

סוג פתיחה )ציר 
כע"כ(/ נגרר/ 

 אחר(

ות ומידת מכ
 הפתח 

 רוחב( )גובה/

חומר )עץ 
לומיניום/ א
 ת/ אחר(כתמ

יחה פת גסו
 /"ככע/)ציר

 (חרכיס/א/ררנג

ת ות ומידמכ
 תח פה

 ב(וחר בה/ו)ג

 /ץער )חומ
יום/ אלומינ

 (מתכת/ אחר
 ביםחומר של

 /)צירהחסוג פתי
 .כ/נגרר/עכ.

 אחר(/ליכיס/חשמ

מרפסת 
 ירותש

1 

 הלירג ריצ עץ

--- 

--- --- 

1 

 כ.ע.כרר גנ ומ'לא מ'אלו

 155/85-כ --- 80/210 -כ

מחסן דירתי 
 צמוד
)ככל 

 שהוצמד(

 חפ 1
 לטתלפי הח

 ברההח
 הרגילציר 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 80/205 -כ

 

 :ואחרות טבלהל ערותה

 ה(.כישרה סכםהלשצורף  ראחך סממב וא פרט מכר זהבטבלה, במ יןצובאם  רקים בפועל יקה)

י בתחתית ט פולימרקננת התקויכללו  יםלמ דותיינה עמיובפתיחה רגילה, הדלתות תה 23ישראלי מס' קן ם לתבהתאות ת לבודתולד= עץ  דלת .א

סב  ,וי(טנפלת )תשמה יחפת = פיקפתיחה, וג = סרגילה ציר,  יוםנמיץ האלויוע תוהנחילפי  סוג פרופיל:ם, מיניו= אלואלומ'  "מ.ס 7הדלת בגובה 

: יםתריס ,נכיתתנועה אכנף ב=  גיליוטינה יר,בק חה )כיס(= כנף נגררת על כנף ו/או לתוך גומכ.ע.כ ניגרר משתפלת, רגילה+  = )דרייקיפ(טוי נ

=  ילהלג .תרבמה מוגטיאל יםלבשה ןיי באטם גומ קצף כוללן מויאוריתלפובמילוי , (ןר)בעובי לפי הנחיות היצמיניום עשויים פח אלו יםשלבי התריס

  . (ורדי חדרשמלית, ב)גיבוי ידני אחד, לגלילה הח ו/או חשמלי צועהר ותבאמצע פי מעלה,לכנגלל  ריסת

 דלתות/סה"כ התאים לתה ללית בדירהכ ובלבד שהכמות בטבלהדרים חד מחשל א רבתיאויע ופדרים יכולות לה, משותפים לשני חתחלונוות/דלת .ב

 .תפקוד מערכת מיזוג האווירהכנה לס"מ כ 3 דרצפה ע לעבהו מיוג פניםתות לדי לותכן ושי .להבטב תוניוחלונות המצ

לוחות  המורכבים משני, דרישות התקן פיל רגיל/בטיחותי( Double Glazingכפול ) זיגוג שקוף םם עניומאלומי ,ממ"ד(עט )למ ותינטריו /חלונות .ג

החלונות ורכיביהם יהיו בעלי תו . ן(תכנור לפי או אח "ממ 6ובי של בעח אויר מרוו םעחות, לפ "ממ 4 יבועב)זיגוג  יהםוויר בינוח אמרו עם יתזכוכ

י די ת יותקנו עלנעילה. החלונוגנוני פתיחה ומנ ות,ם, ידיות מובנצירים, גלגלי ,EPDMגומי ג, אטמי גוזי גליכללם: סרובם, רייזרים מקותקן ואבי

 לכל במסילות :רשתות .ת פקוד העורףחיולפי הנלדה, פנף/ים עם כ ם מזוגגיניומוסוג אלמ ןחלו יההי דבממ" היצרן. ה מטעםן מורשמתקי

 .אחת רשת לכנף כהכנה במסילה סףנו נתיב יותקן ,החלונות

קן תיו חלון, יס אורה בתרסגומרפסת שרות הלטבח באם פונה מסניטריים וב בחדרים דר שרות,בח לקיר חיצוני מזוגגתבהעדר חלון ו/או דלת  .ד

 .כיסוי( פתות רפ)לרפ מכניור ורוא

זיגוג קבוע תכן פתחים המשולבים בי מיניום.האלו ץיוע ו/או ריכלהאד עפ"י תכנון סוג פרופיל, גוון, .עשויים אלומיניום תריסיםחלונות והה ותמסגר .ה

 .ירות מסךמחסום, ו/או קעקה/המשמש כמ

 כל. יהאדר בחירת( עפ"י לב"ח)" המומע וקופה אש ותיתיחבטזכוכית ן תותק ות(,ש חלוני)באם  ושירותים רחצה רבחד .ו

 .ודרישות כיבוי אש אדריכלה תכנוןת, לפי ות קבועוו רפפא/ו סבכה בדלת ו/אואוורור מכני ו/או ( יעשה באמצעות חלון ככל שנרכש מחסן) רור המחסןאוו .ז

מערכות  ,(טלסקופיתנורמית/)פ ההצצ ניתיע נוסף, ימפני וןסגר בטח  5044ן ישראל ת לתקתואמ ,יתב בריחר דה )ביטחון(. דלת פללת כניסהד .ח

מ"מ  1.25בעובי של מגולוונת  יה מפלדהוף בנשקמ .מספר דירהלת ותון, מעצור דתח מברשת סף ,נעה ו"רוזטות"ידית ירים, מגן צילינדר, צ

 .כרי בחירת המור. גמר לגוון לפבתנו או צביעה בחיפוי ויניל קוף יהיודלת והמשלפחות. כנף ה

  ן/אש.בטחוותקנו דלתות חיות רשות הכבאות, בכניסה לדירות בקומת קרקע יתכן וילפי הנ .הבחירת החברון לפי גו  יל,נו יופיצ ממ"ד תדל .ט

ה ערך בכל היבט ר שוומילוי אח פלקסבורד ו/אום מילוי מסגרת ע תי לוחות מודבקים עלנף הדלת תהיה עשויה משכ פנים: דלתותי מכלול .י

מתאים ה ציפוי חיצוני מתועשצבע או פורמייקה או גמר הדלת.  וג משקוףסים יותקנו בהתאם לציר חר.אם, ייקטיקה, סו, אקזקחו –תפקודי 

אלי לתקן ישר בהתאםלת יהיה הד משקוף. לפחות צדדים 3-נט( מצופה בבהיקף כנף הדלת )ק .יםשני הצדדתכת ממ ידיות , עםיםת במלעמידו

בחדרי אמבטיה / מקלחת  יהיה עמיד למים.  ר התקנתוח. המשקוף לאאטימה יפס וללכלת דל ר תואםמגבעץ ו ת פולימרי אהלבשו בעל 23ס' מ

)אחד ים לפחות גוונ 3ו מתוך שיוצגו לדוגמאות מגוון ת הרוכש מתוך לבחיר וון:ג ף הדלת.זוגג בכנור, מא-י" וצוהר/ צופנו י דמוי "תפוסמנעול סיבוב

 ידה.על  ר/וחשיב םיהספק/ ואה ו/ברידי החו על מהם לבן(, שיוצג

 בנוסף, .רג קבועוע סוקב, אין לקומה(ים באת כלל הדייראמור לשמש  )בחרום קומתי המוכרז כפתח חילוץ  בדירהח מ"ד ובפתמב -פתח חילוץ .יא

 .ההפתיח ןווכי חהות סוג הפתיהחלון/תריס, לרבסוג  דות הפתח,ו שינויים במילוץ יתכנכפתח חי "י הרשויות המוסמכותבפתח שיוכרז ע



 

 

 

 

 

 

 , ג'ב'נספחים א', 

 31  ךמתו 17 'עמ 18.04.2021יך: תאר / *P,Pרה מדגם / די חדרים 3 / 151גרש מ /כן שתלמ כררט מ/ מפ עבשבאר  -ארקהפ כונתש /נגב פרץ בוני ה / ניהת הבמסד לאיכו

 

 2 -כם הממ"ד גבוהי יצוףסף הדלת ור. חיצונית נגררת,/מוגן הינה דלת פלדה אטומה, הנפתחת חבניסה למרכדלת  :פיקוד העורףות שדרי לפי .יב

 ,וניםש לים בקוטריםתחי אוורור מעוגכן  פ+ זיגוג וון אלומיניום לכיס. חלהנגררות כנף אחת או שתיים,  מפלס הדירה. חלון פלדהס"מ מעל 

 רוצתיהאוורור פתח וליד ג הקיר ע" פיקוד העורף(,לפי הנחיות )סינון אויר  מערכת נתתקה לפרוק. )פלנצ'(, וניתנים לדהפות איסקדב חסומים

תקינתו הרי שסינון, ן המתקה ע"י החבר דגש שבאם סופקיו (.2010"א מאי )תקנות הג ות היצרן.מידות המערכת לפי מיד מקומית. הפרעה

וד פיק סמכו לכך ע"ישהו בדיקת תקינות ואטימות נוספת ע"י הגורמיםיחייב , "י הרוכשערוקו יפלכן עורף, ד הופיק ע"י וראושוו קדנבו נתוהתק

ר הביצוע בפועל יגבל יצוע בפועהמכר לבין הב או במפרטהמכר ו/ בין המצוין בתוכניותכי בכל מקרה של סתירה ק יודגש עת ספנילמ העורף.

 .ףעורה ודקית של פונכמעודת התואם הנחיו

רים אביז קנתך בהתורהצעקב , "נטו"ים ות מידות פתחאינן מבטאומשוערות בס"מ, בניה , הינן מידות 3מס'  להרטות בטבוהמידות המפ – ידותמ .יג

 סךמ ותריינות/קרטיות/ווני דלתות/ חלשל מלבנ ,מיניהםם לייילים היקפפרופמשקופים וות וכן  רות סמוינים סמויים ו/או מסגכגון: מלבמשלימים 

  בניה.  ן והבתקנות התכנוכנדרש לפתחים אלו  ממידות/שטח,לא יפחת  יםם המתקבלחיגודל הפת בכל מקרה .הענין( לפי)

 

 

 סניטרים בדירהמתקני תברואה וכלים  – 4ה מס' טבל 3.6 

 טבלה זו(ות לאחר הערגם ה )רא  
 

 קןמית
 מיקום

 רחצה כלליחדר  שרותי אורחים חטבמ
 ת ספמר

 שירות
 חרא

 ור מטבחכי
 ()בודדת/כפולה

 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- ראה הערה )א(

 --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- אין  ₪וי זיכ

 כיור רחצה

מידות 
 ()בס"מ

 --- --- וןרשולב באמ --- ---

 --- --- 3.3.3עיף ראה ס --- --- סוג

 --- --- אין --- --- ₪ י זיכו

 ייםת ידיליור לנטכ

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- 25/40 -כ ---

 --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- אין --- ₪ כוי זי

 וארגז אסלה
 )ב'(השטיפ

 

ידות מ
 )בס"מ(

 --- --- צרןת היודלפי מי היצרן ותידלפי מ ---

 --- --- א' א' --- סוג

 --- --- אין אין --- ₪ זיכוי 

  /בטאמ

 לחתמק

 ותמיד
 "מ()בס

--- --- 
 170/70 -כ

 ()אמבטיה
--- --- 

 --- --- א' --- --- סוג

 --- --- אין --- --- ₪ זיכוי 

ם יקרלמים  סוללה
מהקיר  ור,כיל יםמח/

 או מהמשטח

 --- --- מערבל פרח  רבלעמ פרח מערבל פרח ם דג

 --- --- א' א' א' סוג

 --- --- ג' נספח ראה 'ראה נספח ג אין ₪ זיכוי 
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 קןמית
 מיקום

 רחצה כלליחדר  שרותי אורחים חטבמ
 ת ספמר

 שירות
 חרא

סוללה לאמבטיה 
 ם וחמיםירלמים ק

 --- --- )ה(וללהס --- --- דגם

 --- --- 'א --- --- סוג

 --- --- פח ג'ראה נס --- --- ₪  כויזי

סוללה למקלחת 
 יםרים וחמלמים ק

 --- --- --- --- --- דגם

 --- --- --- --- --- סוג

 --- --- --- --- --- ₪ זיכוי 

 --- יש --- --- --- זולניקו ביסהכ כונתם ממי רויבח

 לשרוול חיצונית דופןב 4" חפת
, מייבש כביסהמ  פליטת אדים
ומשקולת סגירה גנה כולל תריס ה

 שמלח והזנת

 --- יש --- --- ---

 כלים חיבור מדיחכנה לה

כנה משולבת בניקוז כיור הה)
 (המטבח

 --- --- --- --- יש

 --- --- --- --- אין יל(רז נ)ב קררם למנק' מי

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

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

 

 :רותואח טבלהל ערותה

 ף להסכם הרכישה(.רבמסמך אחר שצוה או ז טבלה, במפרט מכרב צויןבאם  קל רועבפהקיים )

ירוסטה, גרניט/נ ץוורסילי קוורץ/ק /חרסמה, ונרת הקחילב: (ס"מ 80/46ידות במ הס"מ או כפול 40/60 ידותבמ )בודדת ר מטבחכיו (א)

רן/ ספק ת לפי היצבמידו חרס, ם:יכיור נטילת ידי ."י החברהיבחר עק, שהיצרן/ספ לפי (:כיור רחצה שולחני )אינטגרלי בהתקנה שטוחה

 .ברהע"י הח שיבחר

 )מושב( :וי אסלהכיסלפי החלטת החברה.  תוצרת. 1385 י ת"יעפ" (ליטר 3/6תי )ונובלוק/חרס, דו כממו :פה טיארגז שת. נחמו: אסלה   (ב)

  .וסטהנירי בעל ציר כבד טיפלס

 כהתמי ות ומיטתפינוי עץ בסטר. מילפוליאי עם ציפולד עץ יקפי, שיזוק הומוגני, בעלת חמ"מ ה 3.5ילי בעובי תהיה מחומר אקר ה:אמבטי

 מאייל.מצופה אפחות מ"מ ל 2.5ח בעובי פוון או לחילופין ממגל רזלב מפרופילי

ור, מידות ברז העבודה או הכימשטח  ישורעל מקם מווהוא י ל,מערב חרפגם: ד :בחלקערת מט .כם(חסכולל ) ם/חמיםיקרמים סוללה ל )ג( 

 ת"יבועומדת  הככל שישנהארץ  תוצרת פחותאחת לכש סדרות 3לבחירה מתוך  ס"מ. 20ס"מ לפחות ולעומק  25 -ה בגובה כפיתהיינה: 

 .ל ידהע יבחר/ושם פק/יו/או הסקבלן  החברה/גו ע"י צשיו 1385

 , מידות משטח העבודה או הכיורעל מישור  והם ימוקמו  יהפ ערבלמ : דגם: פרח(כמיםל חסכול) ור/י רחצהלכי, םיים/חמקרים סוללה למ )ד( 

 ןבלהחברה/ ק"י וצגו עשי ארץתוצרת ה פחותאחת לכש תסדרו 3ך ולבחירה מת חות,ס"מ לפ 15 לעומקלפחות ו ס"מ 15באורך ז תהיינה: בר

 .  הו על יד/יבחרש פק/יםהסו/או 

ל' האמבטיה קס מהקיר הכוללת יציאה תחתית למיסוללה מים חמים וקרים מי תותקן :באמבטיה :ים(חסכמולל )כ יםם קרים/חמלה למילסו ה()

  מזלף.לפחות ו ס"מ 60רך באו ביל אנכיולקה טלסקופי וממוט החנן, מתכווי, מתלה צינור שרשור

 .דהו על י/חרים שיבו/או הספק/ ןע"י החברה/קבל יוצגוש רת הארץת תוצלפחו אחתכש רותסד 3חירה מתוך ת, לבקלחסוללות האמבטיה/מ

ת ת ידיעזרבים/קרים מו כמותי)ויסות מים לחמי דבעל מנגנון קרם מערבל מיקסר ניקל,דג סוללת  למים חמים וקרים יהיו בציפוי כרוםכל ה-

 ו חסכמים.יכללו (אחת
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 .ילנ יברזו, לביוביבור : חכוללת אסלהז/י שטיפת ארגו וריםכיהתקנת  )ו( 

 .: לבןתוגוון הקבוע )ז( 

 . והזנת חשמל פכיםו דלוחין או שוחיבור לק : מים קריםה כוללתכביסנת כויבור למח הכנת ()ח 

 .י קצהביזר, צנרת נחושת בלבד ללא אאחרתמר לא נאבאם : זגנה לנק' הכ )ט( 

 ירונית.שת העהרסופקת מרה המרטומפבט : מיםםקרי מים (י) 

 יעת למנ קן ישראלישעומדים בת עותקבולרכוש  ממבחר החברה, באחריות הרוכש, לבחור או אינםאם ב -מבטיה(א/)אגניתבועות רחצה ק (יא) 

 .  R-11 -ולא פחות מ החלקה

 . ו הכיורודה אהעבח משטמישור על  ברז הממוקםקרי  = רחפ קבוע. נשלף מתוך שרוולרז הש ברא=  נשלף (בי) 

  ת. ת אחידית ם, בעזרמירים /חיסות מים לקו)מיקסר( =  רבלמע  

 ם.יהו לפיית ברז ו/או שנו/א ם, לראש מקלחתל מים חמים/קרייציאה, ש/)אונטרפוץ( = חלוקת כניסה דרך-רב  

 יטה זו הלחות ר. בשנסטת קונדל בשיפועה יסהיבש כבבמי יש להשתמש כביסהבש הליניקת אויר חם/לח, ממי יבורר חבהעד נסר=ונדק)יג( 

 הדירה  לחללנפלט אויר חם יודגש שעדיין  מניעת ספקל מיכל איסוף המחייב ריקון בעת הצורך. לים אכמ טתבוש נפלייהליך הנפלטת בעת תה

 נה.בסמוך למכו

 וכו'(.יקוז נ ות/פתחימקלח/זיםברת )נדרטיוהסט ערכות הקצהים למוכננת הספקת המים והניקוז מתמערככי שבון ת בחלקח יש (יד)

 י גלישת המים,מחסום הקפי מפנהמקלחת, ו, ללא התאמת קוטר צנרת הדלוחין, שטח תא גשם"י "מומקלחת דש גון ראאמור לעיל כהשינוי מ

 ז ברצפה.הניקוולת ם הנפלטת ממפל המים לקיבהמי מותבין כאמה הת יצה עקב אהרחל לגרור הצפה בחדר עלו

 קה, יש לנקוט באמצעים מתאימים כגון החל ונעמ חיספוס לתנה כולהאמבטיה אי תקלחת וככל שרצפגם למו טיה הינבאמב מוששיוה הואיל (טו) 

  מניעת החלקה.קות המיועדות להדבקת מדב   

לאי של כיבומקרה ז בהגמת וק זרילניתים מנגנון הכולליים ן ובכלל, יש להשתמש בכירלחלוות בסמיכאים נמצ ם לבישולרייז(  ככל שמיקום הכי)ט 

 ול.הבה/ות הבישל רצוני של        

 ר זה  או במסמך אחרט מכך בטבלה, במפררק באם צויין כנו בפועל ים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקמתקנד ויוהר כי צוב)מ

 ה(.רכישם הכצורף להסש 

 

 רצפה, ב ,ניין(הב פים לכללותמשוחלקם יתכן )ביוב בקולטני ורת לביקחי פתצנרת ו: חרא לכל צורךירה, ם בדאביזרי אינסטלציה נוספי  3.6.1 

  ש(.את כיבוי ישווכמות, עפ"י דר קום)מי ן מתזי כיבוי,יתכאינסטלציה. ה ת מהנדסבמיקום וכמות עפ"י החלט, או בסמוך לתקרהרות בקי  

  בין י פיקודבללהעברת גז וכ וצנרת למפוצאו ו/ זימרכני ימלמזגן קוז סטלציה. ניהאינ הנדסלפי החלטת מ ,מיקוםב מיםלקי למחארון   

 . למאיידהמיועד עד המיקום  עבה,למ עדום המיויקהמ  

 

 הערה:  

 דמוי ויצרו בליטות  סטטיוא מבודדסוי כי תהתקניבו יחיידרשו(, יתכן וכל שכ, )בויוב/מתזי כיבר צנרת מים/ביהצורך במע  

 , כרמה בתכנית נוח יסומה, שלא בהכרצפמוך לקירות ורבסאו /וותקרה  קירותך לסמוב ,סלים""ספ או" קורות ים אועמוד"  

 תוכנית.ם שונה מהאו שסומנו ומאילוצי תכנון יותקנו במיקו  

 פתחי  דרשון וייתכ ןהבנייעוברים לגובה ים הלטנה בקוטלציינסאמהנדס ה יותכי לפי הת"י, והנח שבוןיש לקחת בח ,ףבנוס  

 תחזוקה. צרכיה לישג לאפשרש ותם ויאין לחסום א, י ביקורת אלו וע פתחצבי שידריבהם ות דירב , ולכןקורתבי  

 

כת המער תקנתה. ןות כל דיוראתהיה לפי המאולצת  ותפתכת סולארית משבאמצעות מערות חמים לדירהספקת מים : מיםחימום   3.6.2

 .ר(המים )טיימ וםקוצב זמן לחימוהתקן  ם החמיםד המילדולי שמיבוי חגות לרב 579לי ישרא תקן ארית תהיה בהתאם לדרישותהסול

  פסקמן )טיימר( הכולל מצב זשמלי והתקן קועם אלמנט עזר חלל חימום אגירה )דוד( המחובר למערכת הסולארית וכויכל ן מתקדירה יול לכ

 ההפעלה.מני ת זראש אנן מלתכ במאפשר

 ב וצוהתקן קל ות חשמהמים באמצע וםרית, יעשה חימת סולאכעות מערבאמצ מיםם חמילספק  ניתןכל דין לא ראות י הולדירות שלהם לפ 

 לחימום המים )טיימר(.  זמן 

גג  או ך להבסמואו ירות שסת מרפביש כגון נג במקום מוסתר אך: ודם הדמיקו ;ליטרים 120: תבקיבול םלמים חמי מכל אגירה )דוד(

     ה.האינסטלצי מהנדס נוןתכעליון לפי 

 . אמבטיה ה,רות מטבח ורחצ: קעיםלחמים לכמים  בורחי 3.6.3

 .אין :"דלי"ברז   3.6.4
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 ה(.טת החברהחל )מיקום לפייש : כנה למונה מים לדירהה 3.6.5

  , ,PPR, S.Pלדה מגולוונת, פקסגול, : פקריםמים וים חת: מנורוהצי ומרח 3.6.6

 לסטי.פ: שפכים, לסטי: פןוחידל  

  .יש: בחהגז במטת ודנק דעז והגה ממקור צנרת גז בדיר 3.6.7

 : יש.הכנה למונה גז לדירה 3.6.8

 

 

 (וטבלה זהערות לאחר  )ראה חשמל ותקשורתמתקני  – 5לה מס' בט      3.7  

 ג' חתקע ונקודות טלפון, ראה נספ ור, ביתת מאונקודוי למחיר זיכ
 

 מיקום

ת דנקו
 אורמ
 קרהת /קיר

 קמפסל לכו

 תקע בית
 רגיל

 תקע יתב
  ם  ימ ןמוג

 תקע בית
 לבמעג חכו

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון

 דותנקו 3 כ"סה

 אחר/ הערות

 לדירה ניסהכ
 אהמבו או

1 1 - - - 

 לחצן ון+פעמ -
 רקוםאינט -
ה ללובי סק תאורמפ -

 קומתי/חדר מדרגות.
 .וח חשמל דירתיל -
 ללת כוארון תקשור -

 ע. שק
 טלוויזיהארון טלפוניה/- 
במקום אחר או )

לקביעת בהתאם 
 (המתכנן

 רדיו דרח
 כלאו ופינת

2 3 - 
1  

 )למזגן(
1 

תוספת  -תריס חשמלי 
נקודת חשמל להפעלת 

 יס.התר

 - - - 1 1 פרוזדור

 3 מעל ךבאורבפרוזדור 
זדור הכולל בפרו ו' אמ

נקודות  2 פניית "ר",
 ת + מחליף.וחלפמאור 

 1 בחמט

4 

)אחד מהם 
חד כפול, וא

מהם מוגן 
דרגה ב

 רגילה(

- 

 )יג( 3
תנור,מקרר,מדיח 
)אחד מהם מוגן 

מים בדרגת 
44IP) 

- 

קום השקעים, בתי מי
יה מעל התקע יה

ה ככול משטח העבוד
ם אובהתהאפשר 

ו ניותקתכנון המטבח ל
ים רדפח נעי כשק

 למדיח, לתנור, למקרר

שינה  רחד
  הורים

 

1 
)כולל מפסק 

יף מחל
 נורה( למ

 

4 
 ם לידי)שני

 המיטה(
- 1 1 

' קנאינטרקום ) -
 ד(דיבור בלב/שמע

 ד/"ממ
 ח. שינה

מנורה לפי 
הנחיות 

 עורףד הפיקו
 1 (למזגן) 1+  1 - 3

ד ופי תקנות פיקל
 רףהעו

 הר רחצדח
 כללי

1 
 (יםוגן מ)מ

- 1 
1 

 ית תקע)ב
 (ורתנל

- 

נור בית תקע לת
וצב קן ק+ התמום+ חי

וד לדמפסק זמן הכולל 
השמש במיקום עפ"י 

 התכנון. 
 ן,ור חלבהעד+
 כניר מולנק' אוור הכנה

 - - - - 1 שירותים

 בהעדר חלון,
אוורור ודה לכנה לנקה

ן מכני + מפסק היכ
 ידרש.יש

 ותפסת שרמר
1 

 ים(מוגן מ)
- - 

2 
 םגן מימו

 ,הביסת ככונ)מ
 (היסכבש מייב

- - 

 משת שמרפס
1 

 )מוגן(
- 

1 
 )מוגן(
IP44 

- - 
ל תריס חשמלי + כול

תיחה פמפסק + מנגנון 
 דני.י
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 מיקום

ת דנקו
 אורמ
 קרהת /קיר

 קמפסל לכו

 תקע בית
 רגיל

 תקע יתב
  ם  ימ ןמוג

 תקע בית
 לבמעג חכו

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון

 דותנקו 3 כ"סה

 אחר/ הערות

 מחסן
ככל )

 שהוצמד(
1 - 1 - - 

של  צריכת החשמל
שעון המחסן תחובר ל

החשמל הדירתי אליו 
 .משויך המחסן

ת שהזנו או לחילופין
ל ל של כמהחש

ה למונוברו יחנים המחס
פרד נף ושותמ
בד, או לבם ניחסלמ
, לכל מחסן ה נפרדמונ
"י ועפ חלטת המוכרלה

 ירתו.בח

 מסתור
 כביסה

- - - 
1 

 ט הכנהק)פ
 למזגן(

- 
 
- 

 
 

  ותואחרבלה לטהערות 

 חת.א דלקהקודת הכולל נ אהיל/ ארמטורה(, -נורה וכיסויא נורה על גבי קיר או תקרה )לל בית = ר קיר/ תקרהמאו נקודת (א)

 ע בנפרד(.י שקעים או יותר בפנל אחד, נספר כל שק)שנ .שמל רגילמזרם חזון שמלי הניחמתקן  לחיבור ודדב ע"= "שק גיל(רר )מאוקע ית תב (ב)

 חות.מ"ר לפמ 1.5ם כבליב יבור יבוצעהח

ר ובחיה בנפרד(. עשק כל ספרד, ננל אחבפותר ם או יי שקעינ)ש הניזון מזרם חשמל רגיל וי,יסשקע בודד עם כמוגן מים:  גיל(בית תקע מאור )ר  (ג)

 .פחותממ"ר ל 1.5בלים וצע בכבי

 לכמות שאינם תוספתוא' בסעיף ים צוינ, המר(תקרה או קידות המאור )בשל נקו תאור בלבד לאופן ההדלקה כפולה=דלקה ת מאור הנקוד (ד)

 '.א מאור המצוינות בסעיףה נקודות

 וח".ת "כנקודה/ו חם בהכרושאינ ,רד(פנל ל נק' במעגכד )נפרלי חשמ מעגל ביעל גצא/ים ם" הנמי"שקע/ = בית תקע מעגל נפרד (ה)

 והה.בדרגת הגנה גבמים וגן הקצה מזר אבי ד אךפרעגל חשמל נינו בהכרח במבית תקע מוגן שאאו אחר=  IP44ות הגנה ם דרגית תקע עב (ו)

בים, ין מחשב – תרשו, נקודת תקהוניטלפדת נקו וללותוכחוד ( או לקומפלט)נקודות ביחד  3= )מחשב( קשורתת/טלפון חוץטלויזיה/נקודת  (ז)

אינטרנט. /םפונישת הטללר דירהור היבללא חים.  ת שידורי כבלורי חובה כאמור, ואפשרות לחיבור לקליטת שידור לקליטחיב – יזיהודת טלווקנ

 .סויכי וללכ 1 מודול 55סא וקופ רנה בקיכמריכוז התקשורת ועד נקודת הה כההתקשורת תכלול צינור וחוט משינקודת 

 .(הענייןדת שומר לפי עמלדלת כניסה למבנה או לתקשורת פנים )קצה לאביזרי  ת כוללמלאוקודה/ות נקום(= )אינטר ניםפ וןנקודת טלפ (ח)

  מ"מ.  2.5נפרד עם כבלים ק , מחובר ישירות ללוח למפסנפרדל גבי מעגל חשמלי ע וחתקע כ בית = חדת כקונ (ט)

ועד נקודת ההכנה שורת ריכוז תקחשב( מת )מק' תקשורנהכנה ל בלבד. יכהשמט רוול"( וחוש)" נרתלצ וונהרת הכאחוין ם לא צבאה"= נ"הכ (י)

מניעת ספק ל ום" ולא "תנור להט" )ספירלי(."מפזר ח ת הדייר(,חריוקן )באיותחצה ר הרחדמעל דלת ת ר חימום נמצאבאם ההכנה לתנובקיר. 

 ן מים.גמו עקש ימום כוללתחור לתננה ההכ חברה.ה ע"י סופקיםם לא מויודגש כי אמצעי חימ

ם ותה/ם את אכביים/מדליקמ ביניהם, אךצאים בריחוק כיבוי, משני אביזרים נפרדים שונים הנמלקה/ תנות להדור הנית מאנקודה/ו =חליףמ (יא)

 מאור. נקודה/ות

 חשמל.הנדס המבעקבות הנחיות החוק ודרישות  ק'יתכנו שינויים במיקום וסוג הנ (יב)

תחובר ישירות נן לכיריים. הנקודה המתוכת למקום ח, מתחהמטבת בארון ילת פאזקודת תנקן תות תלת פאזי= ריבות חוללם הכמגורית בדיר (יג)

 החשמל הדירתי. וחיווט לרבות בית שקע והמפסק בלדה תכלול את כל החהנקו. 2.5/5ל בכב חווטותלוח החשמל ק תלת פאזי בלמפס

 

 אחר במסמךזה  או  רט מכרבמפ ך בטבלה,כצויין ק באם רעל ופב עיל יותקנולות הערת ביחסוש התיי ביהםנים לגד ומתקו)מובהר כי צי

 שצורף להסכם הרכישה(. 
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 לתאורת לילה  בתמנגנון שובחדר מדרגות לקת אור לחצן להד .יש: ורת מאונקוד מה:ל קו: בכיתמבואה קומתחדר מדרגות/   3.7.1 

  יש. :תיתקומ בואהאור במלקת דירה להדה מתוך צןלח .שי :רוא חצני הדלקתל ש.י ר:אוופי מג. העוקב                             

 שה להיתר(.)בק והבניהון התכננות תקירה על פי )צינורות( בד הכנת שרוולים: טלפון חוץ 3.7.2 

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

 ."ידרישות הת ילפ ,דרטטנ: סוג: סעקשלקה/זרי הדאבי 3.7.4 

 לפי  ם:מיקוש : יך הדירהבתו קע רגיל(,)כולל שדירתי ולוח תקשורת  מודולים( 6-י למקום פנוהשארת ולל )כדירתי  לח חשמלו 3.7.5  

 אין.שעון שבת: : יש. קי פחתמפס החשמל.  הנדסון מתכנ  

                           מן.  צב זוקולל יש.  כ: שמליח/נקודת חשמל לדוד מים, שמש 3.7.6 

 .ראמפ 3×  25לת פאזי: : תיבור דירתחיגודל  3.7.7 

 כניסה הראשית בקומתה לחצן לפתיחת דלת, כולל דיבור שמע רקום)אינט .5 בלהטפורט ב: כממיקוםיש, : מערכת אינטרקום 3.7.8 

 ורים(.הה בחדר שינ רלשמע ודיבוופומית  ,הכניסה  

 ן.י: את(דרנפור )סגעגל מת בנוספ הלוויזית טרכמע 3.7.9 

  תרוצייזיה רב עלקליטת טלוולחיבור לכבלים  נההכ :הזיטלווישידורי יטת הכנה לקל 3.7.10 

 .  (אשר תספק שרות זה ערוצית -לחברת הטלוויזיה הרברות שיולם ע"י הקונה יבפועל  אשר ישבור א חיללא ממיר ולל)   

 :םרים אחמיתקני     3.7.11 

ור תלת פאזי ולרשת החשמל לחיב . המערכת תתאיםרתיתחשמל הדיצריכת הה של ולבקר רטומערכת לני ןותקירה תדבכל  -

 ם.שתנימה יפי החשמלרזנת תעהשר אלית ותאפהישר

 :מערכת תכלולה

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

 .לחוטיא ורקשורת לשידתדת יחי( ילת פאזח תלובור זרם ע חיישני שה)שלו

 ה ברורה.בצורה מקומית ומציג אותם בצורונים ל ומעבד את הנתהמקבאלחוטי  דיגיטליצג 

הצג יציג לפחות את מהרצפה מ',  1.5ה נגיש ובגובם במקו ואת הכניסהבמב /ת הכניסהלדל סמוךבה פנים הדירביותקן הצג 

 . ותם הכספיתלת עואש( ")בקוט ברתצטוהמ השוטפת נרגיהאה נתוני צריכת

 .3.5חים סעיף לת פתגם תריסים בטב ראה .ים/שמליח יס/יםר לתרחיבו -

 

 בדירה: חימום,ר / תקני קירומ.         4 

 :וללתכ אשר ,פאזי תלת סטנדרטית אחת מרכזית מיני למערכת בלבד הכנה ,ישן. אי מרכזי ידירתי מינ וירג אומיזו 4.1 

  כלל וקצר יליע אוויר פיזור המאפשר אחר וםבמיק או המסדרון או בטיההאמ חדר תקרת יתלתחת בצמוד דיילמא מתוכנן קוםמי      .1                   

 ;ירהדה חלקי

                       וכנןתהמ קוםהמי ןבי ההרצפ יבמילו הנעו מוכנסת בקיר חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "צמה" לרבות שותדרהנ התשתיות יצועב      .2                   

  מוצא .הכביסה רלניקוז מסתו וא פהרצ םוחסלמ המאייד ניקוז 3* 2.5נפרד  למעג כוח שקע ,המתוכנן למעבה םהמיקו ועד למאייד                            

 .בפועל המערכת נתתקלה דע ,גבס בלוח יסוכי באמצעות הסתרה יכלול "צמה"ה                            

 .ר המסדרוןקי על התרמוסטט למיקום עד יידהמא םממיקו קיר יקודלפ קרי שרוול התקנת                         3.

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

 .ביםמעה / המעבה םמיקול סתרומו צנעומ מיקום      . 5          

 ההכנה תכלול: זהמקרה עילי בממ"ד. ב מזגןע הכנה לצ, תבוףרד העופיקו רוישבא       .6  

 לוח החשמל. רה מישי הזננפרדת ה מלודת חשנק -                    

 סה.במכ גרר ייסינוהצ קצה דירה.פעיל ב הפיקו מים, מנקודה בקיר מחוץ לממ"ד ועד אל מחסום רצצנרת נ -                    

 תכנון.ע"פ המוצנע ומוסתר  מקוםה יהיה בבום המעקמי -                    

 יר.מיזוג האו יועץן תכנולם נ"ל בהתאה ההכנותכל  -                            

 לכל חלקיה מיזוג מאפשר ואינ ירההד ןותכנ האוויר מיזוג עץיו קביעת פי שעל ( לעיל. ככל6) 4.1: אין. מעבר לאמור בסעיף למזגן מפוצ 4.2

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

 .מים ניקוז וצנרת גז צנרת חשמל, צנרת לרבות הנדרשות

  .ןאי: ייןזית בבנרכממיזוג אויר דירתי הניזון ממערכת  4.3

   .ןאי: ל בגזפועהום ור חימנת  4.4
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 (.רחצה )בחדר .מוגן שקע הכוללת חימום נורלת דהנקו תבוצע. אין: מלעל בחשם הפוחימוור תנ  4.5

 .יןא :םאטורירדי  4.6

 : אין.חשמלייםקונבקטורים   4.7

 .: איןרצפתי מום תתחי  4.8

 : אין.מיתקנים אחרים  4.9

 

 סן:במח ,בדירה חותבטיוי אש וכיבסידורי  .5

 .: יש()באם נרכש במחסן .כבאותשות הדרש ע"י ריל שיככ: הבדיר לרים(:ינק)ספרטומטית או שי את כיבוערכמ 5.1  

 .הכבאות שות"י רדרש עייש ככל: שןע גלאי 5.2  

 יש. )ממ"ד(: וגןרחב המבממערכת סינון  5.3 

 

 ות פיתוח ושונות:ודעב .6

 חניה 6.1 

                      רש;המגחום : בתכולםה. הבניהיתר פי ל :ניםהבניי ללכ יהחנ ותוממק סך הכל 6.1.1   

 .קרקע מתיש, בקורט(: )לפ במקום אחר ותחני . בפיתוח ו/או רתףהמומת בקחניות כל ה                                

 .כרת המבתוכני יןומצכ: וםיקמ ההיתר הבני ילפ: חניות מספר: יש, טית/משותפת(פרחניה לנכים ) 6.1.2   

 כה רשמי  צגת תג נה )עם רוכש דירה נכההחניה להיתר, תימכר ל בנספחסביבה/פיתוח ו/מגרשתכנית הומן בכמסכים חנייה לנ             

 .כהו נדייר שאינל וגם הבנייניםנכה, בין כלל דירי  ש רד התחבורה(, ובהעדר רוכעם משמט                               

 : יש.אורהרכת תמע ות האדריכל.הנחילפי , תשתלבום מאבני /מוחלק טוןב ה:מקור לא יהחנ תמר רצפג 6.1.3  

 ש.י: שה לחניה מהכביגיש 6.1.4  

 תכנית המכר.מון בסי: לפי מיקום אחת לפחות.: רהדיות למספר חני 6.1.5  

  אין. :לחניהבכניסה  וםמחס 6.1.6  

    

 וח המגרשתיפ 6.2 

  מבואת חבברו לפחות[ מרוצף יהיה  כניסה שביל  .יןיבנל כל בואת הכניסהד למע ביליםש/וניחיצ חבהר תתוכנן רשהמג בתחום                               

 .ינוןג בעל ומואר, ]יןלבנ הכניסה   

 .תיעט/ אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן טבלי: בטון/ גרנום: חומר גמרשבילי 6.2.1  

 .תן בעל גוון בהירל הניהריצוף יהיה ככ ית.אבן טבעבות/ שתלים מפלט/ אבנאס ליט/גרנו ון/בט: מרחומר ג :תורגמד /םלישבי 6.2.2

 וני במים בהתאם סכגינון ח אדריכל הפיתוח( וכניתת )על פי .יש :צמחיהמצורפת(.   כניתסימון בת )על פי.שי :תפתחצר משו 6.2.3   

  .לאותרד החקשמ תיוהנחל                                

 תאם במים בה ניחסכופיתוח( גינון )על פי תכנית אדריכל  יש. :צמחיה .( צורפתית מון בתכני סימל פ)ע. יש: ותפתמש חצר 6.2.4  

 רד החקלאות.משיות להנח

 . (קיהרכת השעמ אללן וונמגלא  לשטח ונהוכה, לפי תוכנית המכר )חצר :ר מחדרחציציאה ל; יש: ות הגןה/ירדה לדמוחצר, צ 6.2.5  

 "י הרוכש בעתיעשה ע משולי הבניין (מים  פרטיות )להרחקתרות רקע בחצני הקז פניקושיפועי  דור: סיהערה   

 . ה הפרטיתדור הגינסי    

 ,('כות וחושו ת,צנרב/ים, זרמ), חלחול ביוב ומיםשמה/ות, גז, גייתכן : ות גןה/מודה לדירצר הצבחות משותפות, פירוט מערכ 6.2.6  

 (.כנית המכרבתו רח יוצגא בהכושל ןייהענ לפי הכל) ויכיב ,ורתקשתל, חשמ   

 .מ"ר 7-פחות מ לאבשטח  ש,: יןות גה/דה לדירמשטח מרוצף בחצר הצמו 6.2.7  

 הרשויות.  שתלפי היתר הבניה ודרימר: חו: שגרות של המ/זיתגדר בח 6.2.8  

 .חברהביעת הקי פול רתושמאח הנית הפיתוכולפי תבגובה ממוצע    

 אין. (:קהבחל וחהמה פתקו)לשת ודים מפועמ קומת 6.2.9  
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 ותפותות משמערכ .7

 מערכת גז: 7.1 

 ר בתוכנית ואהמת ובמיקום ,ם חברת הגזאום עבת, קרקעי -תתגז  י/צובר מצעותאב יידור מרכזס פקת גז:אסנה להכ   7.1.1  

 הנאה ת וקזי נהינתרך תהצוידת במ קומית.המ ותהרש ותרישד עפ"י אוו/ רהבחי הע" קבעיש במיקום אחראו  המגרש או הבניין   

  ת הגז ותחזוקתה.ת צנרלהנח    

 .ות חברת הגזבבעלהינם קת הגז פאס וצנרת ,ורי הגז כאמר/צוב מובהר בזאת כי   

 ;: ישירהלדמרכזי  ממקורצנרת גז  7.1.2  

 (.3.6ף )סעי 4 טבלה האר: וםקמי .יש: וך הדירהז בתצנרת אספקת ג 7.1.3  

 

 :אשבוי דורים לכיסי 7.2 

 .ץ הבטיחותועות יהכיבוי והנחי רשות לפי דרישות :גותי מדרהפעלת לחץ בחדרכת למער 7.2.1  

 חיות יועץ הבטיחות.הנרשות הכיבוי ופי דרישות ל :יםורבואות/פרוזדבמכת ליניקת עשן רמע 7.2.2  

 .הבטיחות יועץות הנחיהכיבוי ו ותרש ישותדרפי ל :רים(קלספרינ) זיםמת –ת ימטכיבוי אוטורכת מע 7.2.3  

 הבטיחות. ץיועוהנחיות  ות הכיבוירששות : לפי דריולתןרבות ארגזי כיבוי ותכבוי לעמדות כי 7.2.4  

 יועץ הבטיחות.ת רשות הכיבוי והנחיו ישותפי דרל :גלאי עשן 7.2.5  

 

 משותפיםחים יבוי בשטות כרונ( וא)הידרנטיםי יבוזי כבר, שא כיבויו גילוי תרכומע בותרל רי הכבאות,סידוכל הערה:      

 ת הכבאות.שוות רכמות לפי דרישמיקום ו פרטיים, או             

 

 חות.טיהכיבוי והנחיות יועץ הב רשות ותלפי דריש: ףבקומת מרתמאולץ  רורואו 7.3 

 ין.א :ות(רדי)להזנת ה תרכזימערכת מיזוג אוויר מ 7.4 

 .אין ים:דיירלשימוש ה יםדר/ר בחויג אזוכת מיערמ 7.5 

            סההכני דלת ליד רקעקה תבקומ וקמוימ הדואר ותתיב מיקום: שגוי. לדואר  1לוועד הבית,  1ה, לכל דיר :דואר יבותת 7.6 

 .816  י"תו יהניוב וןתכנ תנותק פיל יוםינמאלו יתחז בעלות וויהי הבנייניםבמקבץ אחד לכל או  , יןבניכל ל                    

 : ריםם אחקנימית 7.7 

 לשימוש כלל  ים/חדר תפים(,לקים משובח)רה תאו ם, מערכותמאגר מי, םת מיוות סניקה ומשאבמערכ  

 צים.ועיהם ומתכננית הכניותי פל מיקום וכמות: .וכו' סמוכים לטובת הבניין יניםניבבאו  סמוכים,נים יולטובת בנין בבניי ייריםהד  

 

 יתכות תשתמבנה למערה ורבחי .8

 מקומית.הת והנחיות הרשלפי : צרחל פרדנ מונה מיםש; : ילבית שיראים מונה מ: יש; זימרכ לקו מים חיבור 8.1  

 יש. זי:רכבור לביוב מחי 8.2  

 ; יש. חשמלבהתאם להוראות חברת ה ,ת החשמלרשיבור הבניין לח 8.3  

 .הטלפוניםלחב' חיבור הדירה ל כול יתר(: לאבקשה לההבניה )תכנון ולתקנות ה םאהתב :יםונהטלפ שתרלין ר הבנייבולח הכנה 8.4  

  (.3.7.10 גם סעיף אהכנה בלבד )רה .אין (:אינטרנט/היז)טלוויורת לרשת תקשבניין חיבור ה 8.5  

 פועל יצועם בעבודות שב .שהיהרכ ירבמח םליולכ, י גישהדרכז, ניקו ם,ומכי, קירות תה: כביש, מדרכפיתוח כללי הגובל במגרש 8.6  

 חברה.יות הומית אינם באחרהמק "י הרשותיעשה ע  

  בניה(.או אחר לפי היתר  יםנ)מכלים טמו .יש: פהירת אשמתקן/ים לאצ 8.7  

 .שות המקומיתהר יע": וי אשפהינפ  

  

 רכוש משותף .9

 :המשותף שתיאור הרכו 9.1 

 כר.כנית המותפים בתושמכ וסומנם בא: םפיתומש ת חניהומומק    9.1.1   

 .יש: (חלקית חהפתו מודים,וע סה)קומת כני לקיתח שתומה מפולק 9.1.2   

 חלטת בחברה.לפי ה: ים לדירותדמוצנים שאינם מחס 9.1.3   

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

 .יןיל בנבכ 1(: פרסמ) תמדרגו דריח 9.1.6   

 ניין.בכל ב 1: עליותפר ממס: יש; מעליות : יש;יתפיר מעל 9.1.7   

 יש.על הגג:  םניקעל ידי מיתק התפוס החל ותפח: לגג משותף 9.1.8   

 ממ"דים. -חבים מוגנים דירתייםש מרי אין. :קלטמ ממ"ק/ 9.1.9   

 ן.אי: דים משותףוחדר ד 9.1.10   

 ת, חדר משאבו חרור,ריות, משאבות ססולאמערכות  :( כגוןשותפותמ ו/אות ות )פרטיוינטכ רכותמע: יש גגה על יתקניםמ 9.1.11  

 . ל פי כל דיןוש רשות מוסמכת ערתדשאחר  מיתקןוכל מים מאגר           

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

 ם כרכוש משותף ומנימסהזה,  ם במפרטים אחרירט בפרקכמפו: ותףשמש ום רכינית שההב לם שנוספי קיםוחלנים קיתמ 9.1.13   

 כר.תוכניות המב   

 

 :אם מהרכוש המשותףוציהשאין ל (םמייאם קיב) ים/חלק 9.2 

 וט(.מיל) ,י מדרגות/רחד 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 שותפת.מגישה לחניה  9.2.3   

 .כניסהומת בק לובי 9.2.4  

 י.קומתבי לו 9.2.5  

 הגג. על המשותפים() וניםקנים השאל המית מדרגות שה מחדרגי 9.2.6  

 ת.דר מכונות אל חשה מחדר מדרגוגי 9.2.7  

 .)משותפים( םי/יכנלחדר/ים טי ו מלובי קומתשה מחדר מדרגות אגי 9.2.8  

 .גל הגע םמשותפי תקניםיהתפוס על ידי מ –חלק הגג  9.2.9  

 .תויעלמ 9.2.10  

 ירות(.וגנים בדרחבים מיש מ -ן)אי .קלטמ/ "קממ 9.2.11  

 שותף.החברה כרכוש מיוגדרו ע"י ככל ש: חלק אחר 9.2.12  

 

 ת משותףבי 9.3 

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

 המצוי  תקנוןשל ה שנה הוראהאו מת מבטל ל על הביתו להחיאו שבדעעל הבית ל חש קנוןוהתשותף מ תיכב הירשםעד למיוה    

 אותו עניין; ואלה העניינים: על טיםפרהמכר  וזהלחפרט או לצרף ן, חייב לכלול במלהל ם המנוייםהענייני יין מןהמתייחסת לענ    

 ף;שותלק מהרכוש המחהוצאת  (1)    

 ה;מוד לדירהצ תףהמשווש ק ברכחלה של יעורוש (2)   

 בקשר אליו; ים המחויביםשירותהבית המשותף ובאות ות בהוצר ההשתתפשיעו (3)   

 תף;ניהול הבית המשו דברבת החלטות סדרי קבל (4)   

 דירות; ר)א( לחוק המכ3שר השיכון בצו בדרך האמור בסעיף  קבעש עניין אחרל כ (5)   

 ייב שהתח חוזה המכר, כמיור באף האמ אוהו, על)א( יר יף  קטןויים בסעמנהם ייניהעניין מענ לע םפרטי מסר שלאוכר מ ()ב  

 . על הבית  המשותף ולוחו עניין ילגבי אותהמצוי וראות התקנון שה    

 

 המשותף הצמוד לדירה: כושברשל החלק  רושיעו 9.4

 של כל  ( לשטח5' סעיף זה פרק אר כמ מפרטט בכמפורה בוישחאופן תה וגדר)כה ירהשבין שטח הד סיהיה קרוב ככל האפשר ליח 

  ל רשות כ יידרש על ידיכפי ש ית המשותף,הב םשור ברישוט אחר הקבכל פרן ביחס זה או וף לכל תיקות בכפ, זאיור בבנייןת הדיחידו  

 ים לדירהודמהצחים השטשבון בח וקחללא ייותף המשכוש בר כל דירה בבית בחישוב חלקה שלהמוכר רשאי לקבוע בתקנון, כי ת. סמכמו

 .(6ף א' סעי ט זה פרקתם במפר)כהגדר
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 יהול הבית:לטות בדבר נלת החסדרי קב 9.5

 .1969 -ין התשכ"טרקעקוע בחוק המפי הקב היה עלי 

 

 :הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו אותוצשתתפות בהההשיעור  9.6

 ה.דיר לכלצמוד ה ףתשומכוש הק ברהחלשל  ורויה על פי שיעהי 

 זקתחבועות של אצאות הקיב ההולקן היחסי ברכבתשלום חבו יחוי הן שימוש בפועלשה בר ולא יעדי המוכתהיה ביקה בהן רות שהחזדי

ן שלוממת כר יהיה פטורוות בגין צריכה בפועל ביחס לרכוש המשותף, אשר המוצאההלום רכיב תשבד, להבדיל מהרכוש המשותף בל

 .מצויבתקנון הכאמור  עה שלהןות ההצבוע מזכויגרלי מבל זאתות, וורמאה תלדירויחס ב

 

 המשותף(:לרכוש  יוחזרואו ש/משותף )וים מהרכוש ההמוצאהחלקים  9.7

 מצ"ב הכניות ותף השטחים הבאים אשר מסומנים בתמהרכוש המש אויוצ, הסכםב ור בעניין זהמבלי לגרוע מהאמ      

  ר.המכ בהסכםאו ר ו/כמט המפרים בוינו מצו/א      

 רה.של החבף לפי קביעתה בבית המשות דירותשותף ויוצמדו לש המים מהרכורש מוצאחום המגניה שבתקומות החמ .א

)למעט חדר עגלות משותף, באם  החברה קביעתה של ילפת המשותף בידו לדירות שבכוש המשותף ויוצממהר סנים יוצאוהמח .ב

 .המשותף ום הביתמועד רישד עו נמכרר לא ואשותף שמש הרכוו מהוצאם שהטחיהשכל וכן . (םקיי

 ל(.לעי 9.2.9מור בסעיף מעט החלק כאות )לוגגיסה, גינות י כב, מסתורתמרפסו .ג

 ש המשותף. מוצא מהרכו  יים(ם קא)ב השנאים חדר .ד

      על  תחול ו שו/א הלהח ספתר נועי יןינת ביוולפי כל תכנאשר אושרו ו/או יאושרו לבנייה במגרש לפי התב"ע,  יהבנזכויות הל כ .ה

 בעתיד. עיר שיאשרו ן יניעל פי תכניות בצרו ות שייווה עתידייות בניוכן זכוהקרקע, 

שבבעלות המוכרת  החניות והמחסנים לתא דוצמירות, יולדאו המחסנים /צמדו כל החניות ויו את המשותף לשום הביבעת ריככל ש .ו

 .כמפורט לעיל

 

 

  ____________   ____________   ____________ 

 רהמוכחתימת      אריךת          ונהחתימת הק         

 

 משותף.בית היגות הרו לקונה ולנצוספים שיועבכים נמסמ נספח א'
 רות.ואזהערות כלליות ה 'בנספח 

 .ת זיכוייםאוטבל       נספח ג'
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 תדירוי הבעל ולנציגות מסמכים נוספים שיועברו לקונה – 'נספח א

 

 ט:של המפרתי נפרד בל לקו כחו יצורפלניות אכתו 10.1  

 דירה.ה( של יותנ)חיצוכלליות דות חדר ומימידות של כל  הכוללת 1:50 -ן מקנה מידה לא קטרה בתכנית הדי 10.1.1   

 ה.קומתף בהמשוכוש רהכוללת סימון ה 1:100 -ן מת הדירה בקנה מידה לא קטאצומה בה נמהקתכנית  10.1.2   

 בקומה.תף המשומון הרכוש לת סיהכול 1:100 -מ ה לא קטןידמה בקנ טיפוסית ת קומהיתכנ 10.1.3   

 משותף ה מון הרכושסיהכוללת  1:100 -מידה לא קטן מנה קרתף בקומות מות; ת מפולשת כניסה/ קומותכניות קומ 10.1.4   

 .1:200ה דה מילקנקטן מו ילוםבצ לצרף ןושטחים דירתיים מוצמדים; תכניות אלו נית   

 .1:100 -מלא קטן ה מידה ת גג בקנומקת תכני 10.1.5   

משותפת  חצרהכוללת סימון  1:250בקנה מידה ניה היתר ב בלתהמקומית לקוגשה לרשות פי שהתכנית המגרש כ 10.1.6   

 צמודות. ותוגינ

 

 יבות על פלר יןכל דבהתאם ל למסור ש, שירגימוי החומרול תורכלכל המע שושימו בעת מסירת הדירה יינתנו הוראות תחזוקה 10.2  

 בעניין: דירותק המכר חו   

 ימורם.בי הדירה על גזוקת כל רכית לתחפעולות שוטפו ()א   

 מערכות מיזוג אוויר, מערכות בטיחות, דירה לרבות ב המותקנות ותהשיר מערכות ותחזוקה מונעת שללת לתחזוקה כו ב()   

 .הבאל אכיוצת וכניורומאלקטמערכות    

 ם נדרשות.ות, אותקופתישוטפות ביקורות ן ופית ואתדירו (ג)   

 שר.ק טלפון ליצירתספק ומספר יצרן/ מותשדירה, לרבות ים בתקנהמו ציוד ומערכות ת אחריות שלתעודומפרט טכני ו ד()   

 

 מור של גיהי חומרערכות ומשל הה קתחזו ראותוהונית תכ (1) ה בבנייןנהמוכר ימסור לרוכש דירה אשר לו נמסרת הדירה הראשו 3.10  

 עניין:בת המכר דירוק פי חו דין לרבות על לכל מסור בהתאםובה לן שיש חהבניי  

 ל גימורם.ל רכיבי הבניין עת כקשוטפות לתחזולות פעו )א(   

 מיזוג  מערכות יות,ל, מעחותבטי כותמער ין לרבותיהשירות המותקנות בבנוללת ותחזוקה מונעת של מערכות כ תחזוקה ב()   

 באלה.א וצוכימכניות אלקטרו מערכות  ר,יווא   

 .נדרשות אם ותקופתיות,רות שוטפות ביקו אפיוןתדירות ו )ג(   

 נה, לרבות שמות יצרן/ ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.בממותקנים בה ציוד ומערכותעודות אחריות של ות ימפרט טכנ )ד(  

 יליה.מיפקסומספר  ר טלפוןרבות מספל חתווהפימערכות הניין, בשל ה נניםמתכות הצו שימתר )ה(   

 בטיחות ותקשורת, מערכות מל שחה סניטרית, טלצישל אינסות בלבד משותפ( למערכות הAS MADEכניות עדות )ת ו()   

 אמור הירה דכש הרו ה עללפיתב והנחיה בכ המוכר יצרף למסמכים האמורים מכניות במבנה ובפיתוח.וררכות אלקטמעו   

 מינויה. יד עםשונה שתמונה( מ)הראלי הדירות של בעהקבועה נית או יגות הזמנצלם אות למסור   

 

 

 

 

 לעיל, יראו החברה  10.3מור כמפורט בסעיף יגוחומרי ה ותוקה של המערכניות והוראות תחזתוכהלקבל לידיו  אשוןהררוכש סרב ה (1)  

 ול )באם תפעל ניה ת ו/או חב'ת הבית נציגוים לרבוש/ים אחרוכרל זמן סרם בכלואית למשהא רתברה הח כן. שותה לעדה בחובתמכע      

 בבניין(.      
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 ליות ואזהרותת כלהערו – נספח ב' 

 ולדירה רות כלליות למבנההע 

 

 .הרולדינה למב ניםהנכוותוספות  בוצעו שינויים, התאמות סי )כלשונו בצו מכר דירות(,יסהב המפרט פסבטו .1

  .אליהישרניה והתקן ן והבת התכנוות תקנולפי דרישו ייהכות ם והמלאיהמוצר לכ .2

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

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

 שבכל יחהמבט אחר הסדר קיים אם בההחו ישידור לקליטת תנטנולא מיתקן תהתקנ ה מחובתאת החברלפטור  תאישר ומיתעדה המקוהו

 .תשלום אבל חובה שידורי טקלול ניתן יהיה הדיר

 
 םטומיתקרה האהששטחי  רתף,מקרת ל תם מעקמיממו של הבנייןחניה וסבר לו וידוע לו ששטחי גינון ו/או שטחי מסעה/השה מצהיר ונהק .4

די לגרום לשינוי כ ןהן אלה, שיש בכגו פעולות ת מערכות ו/אוה ו/או התקנבניי ואו הריסה ו/א/לה ופעולות שתיעקב  להיפגע זק ו/אוהינל ליםלוע

  גון שינוי ניקוז ו/או פגיעה באיטום המרתף או כדומה.מרכיביה, כל במצב התקרה ע

קה או חל כר. החצר כולההמו טלציה מטעםהאינסמהנדס  קבע ע"ישיים יקובמ וזוניקת ביוב ונה שוחית תהיהפרטצר שבח לכךודע הקונה מ .5

יד שלא לפגוע באיטום המרתף וכן הקונה להקפל ו/או אחר. ע טוף ו/או פרלייט ס"מ 30המינימלי  ילויעומק המל מרתף חניה. נמצאת מע

 תילת צמחיהאי ש לא רק, רבות אך, לורכאמת ירטר הפרות בחצבאשר עו יש( םת )אתפוהמשוות מערכתיקונים במתחייב הקונה לאפשר 

 .יםחרק ת קינוןלמניע תקופתי ביצוע ריסוסיים ונת שורשים חודרבעל

 מים,ות מערכתכן מעבר ייכו'(, אינם בהכרח מסומנים בתוכניות המכר. כמו כן ות בטחון וירות נושאים, קנין )עמודים, קירהב דמערכת של .6

י קונה, כהודע ל וקדמת.מ בדיקהייב (, מח'ה, פתיחה, וכוהריסכל שינוי )לכן  מחיצות.קירות ות, פורצ ת,וקר' בתגז וכו ,תקשורת שמל,ח וב,בי

ן כות הבנייאו בשונה מהמסומן בתכניות, של כלל האלמנטים של מער נה, כמסומןשונים ובמיקום ופקית, בגבהים שוו אאעבר אנכית ו/תו

רת הות ביוב, מנ, שוחזוב, צנרת ניקות ביחשמל, צנר צנרת רת מים,נצגון: ד כעות ולועת נרת,תפות, צוינן משאות שכמער ושלפות שותהמ

פרטית, בשטחים משותפים ובשטחים ציבוריים,  רות, בחניהחצ, המחסנים, ורת וכדומה, בדירהקשותשמל, טלפון, וי חרור, קומ.א. ואוו

ת רו/או סגירה אחקלה וסו בתקרה ור יככות כאמים. מערכניהטים עצוהילטת לפי הח ,תכניותביין ולמצ מן/למסובר ל מעבתקרות הכבקירות ו

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

ל( ז)בר ליםמינרות חמצנוכן הת ,""עיניים בדלי מרקם, גוון, גידים,עות טבעיות כגון: היתכנו תופ ם,ובכפוף לתקני, בריצוף וחיפוי עיתבבאבן ט .7

 צוע.ולכללי המקקינה ישות התפוף לדרבכ כלה הודלח מוידבכתמים  תותבטאמה

ע קיטום פינות לים לא יבוצפוירות ו/או שיבחיפוי ק. ראלייםהיש נדרש בתקניםות מהת לא פח)פוגות( במידושו מרווחים וף יעצבחיפוי וברי .8

 .)גרונגים(

 גורות.ות או סתוחפ זותריאב לים,או רעים חריפי תיחור לטיםהפורים חומים סנים דירתיחל איסור חמור לאחסן במח .9

 לקונה.נמסרה הדירה  מטעמו בטרם או מי ירה ע"י הקונהת בדעבודו צעויבולא  .10

כאמור  לכלים אלו המינימליים ידות הנדרשות ובמרווחי הגישהלה לפגוע במלועבלת החזקה, לאחר קע"י הקונה ים יכלים סניטר החלפת .11

 לו.אחריגה ממידות ית לתהיה אחרארה לא כי, החביודגש  ספקת ניעלמ .3 חלק 1205 "י( ובתהאברות תקנילמ תראו)הו"ת בהל

, המשרתים כלל הבניין. נרת ואוורורצ קורות ומעבריתקרות מונמכות,  היוייכול ש יריםי הדירכשו ע"שי שקיימים(, )ככל מחסניםב .12

 .בדבלנים מחסרד לונפ תףהרכוש המשוהזנת החשמל למחסנים תעשה  מ

ך לא א ליצור הפרעהלל ועלולים ים החנת כביסה, מקטיתלייקנו באזור ם יותוויר באיזוג הא' מיחם ומיחה המיםשל דוד  מםמיקו  .13

 .טן הקבוע במפרות מפח

( A) ה עלהם לא תעלי הקונה, יעשה שימוש רק ביחידות עיבוי שרמת הרעש שלהאוויר ע" וגו מערכות מיזאם יסופקו ויותקנב .14

dB60, ים.   לפי מתקן/הדות תחת רגלי רעי וכן בולמי ,וקמתחידה ממבו הי םמקוב חם ירוא ליטתממפוח פ מ' 1.5 ק שלחבמר

 .קוסטיקהנחיות יועץ האה

ת מנת על וש השנים הראשונות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה וזאלפחות בשל וףגן, באופן תכהמו לאוורר המרחביש  וב להדגיש כיחש .15

 .וגןחב המשמהם עשוי המר בטוןא בקירות הוהנמצהאדמה  פק מבטןצץ(, המו)ח יםגרגטבא אימצהלעלול  אשר ןראדוגז ידי שר לסלק

ים בקומה בעתות חרום לצורך מעבר כלל הדייר אתני אשר ישמש דלת חילוץ חיצו /לוןחניין, ימוקם ה בבבכל קומבאחת מהדירות יתכן ו .16

את  אפשרעת חירום יוכי בתח זה, קבוע בפבע סורג יקיא כי למתחייב  חילוץ,הדלת  לון/ם חממוקכש תה ראוה בדיר ומילוט. הקונה, אשר

 חילוץ.חלון/ דלת הה אל המעבר בדיר
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, גינותיירים במבנה ואשר יעברו בשטחים פרטיים, כגון: את כלל הד ותאחרות המשרת ו צנרת או מערכותב אוכנו שוחות ביי יתקונה, כהודע ל .17

 קט.הפרויויועצי מתכנני י החלטת פ"עו יקבעמיקומן ומספרן  יות,טת פרפסוומר ים,מחסנ, ותחני

לכלל , השייכים רתכן פתחי ביקוב, ניקוז וכד'( וביו צנרות )מים, ברותעותכן ון או החניה, יאו המחסרה, דיה תות ובסמוך לתקרקיר ברצפה, .18

  כך.מ עתמהמש , על כלןהעניי יל לפווטיפקה תחזורך לצו שהגיאפשר ל מחויבהבניין, ומהווים חלקים משותפים. הקונה 

טח המגרש, בהתאם ן שומגרש ועל חשבמו ב'( ימוקגז, ביוב וכד בזק, טל"כ, חשמל,ערכות השונות )של מים ושוחות ירונימחות( ערים )גופיל .19

 "י הרשויות.שיאושרו ע וחלתכניות הפית

ניה ון ובית לתכנה המקומנה, הועדמבבל לפעוהמוכר  יחרה ע"בז שנגרת החב ישוראבונון תכה על פיי גז לאספקת גז מרכזי יהיה /מיקום צובר .20

 .דההעבוומשרד 

 ריצוף זה.לשקיעות ב ום" עלולים לגרריחי "אבן משתלבתבא םסיעה המרוצפיכי נפילו דרים, מעברים ואדים על שבילים כבברכבנסיעה  .21

 החניהמקומות מכמות  לי לגרועמב כלוה, הרשויות אישור וו/א ןתכנוי הלצרכאם בהת מםקוט ומייתכנו שינויים במספר מקומות החניה בפרויק .22

 מכר.הכלולה במ

 .םעייקי חניה תת קרמרתפפ"מ(, לגז פחמימני )גם המונעים בלרכביאסורה הכניסה  .23

 .ף/יםמרתים בתפשואו מ בשטחים פרטיים בגז פחמימני )גפ"מ(,כל מתקן המופעל  ו/או לאחסןן ר חמור להתקיבנוסף חל איסו .24

כנון, אם לאילוצי התבהתסופיים, לוקה תהליך רישום וחים ביות ושינוינו סטם וייתכם סופיידים, אינמוצה לקיםוח, והחתש, הפירהמג תבולוג .25

 ות.שוירה ע ולדרישותביצוה

 כברירה בח אפשרהמט המפר עם הרוכש התקדמה הבניה כך שסעיף ו/או סעיפים מסעיפיימת החוזה חתבמידה וטרם  למען הסר ספק .26

שה ו/או זכות נה ו/או דריכל טעלרוכש לא תהיה תו ולשיקול דע בהתאםשרויות אחת האפחר מתוך יב לןהקב בחירה. רתתאפש אם, ללהוש

 הקבלן. ירתחלפה בעקבות בו החבחירה א

 נה תגבר[, 8.12.2016 - 10]מפרט מחייב מחיר למשתכן מהדורה  1להוראות נספח ג'אות המפרט ורסתירה בין ה במקרה של
 דין.וף לכל פפח, בכסת הנוהורא

 

 ן המפרט לעיללבי וראות"(כרז )להלן:"ההו/או המ יותקוגנטה הדיןהוראות  ו/אואות החוזה ן הורתירה בירה של סבמקכן,  מוכ-
  רנה ההוראות.תגב

 
  ____________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 , ג'ב'נספחים א', 

 31  ךמתו 30 'עמ 18.04.2021יך: תאר / *P,Pרה מדגם / די חדרים 3 / 151גרש מ /כן שתלמ כררט מ/ מפ עבשבאר  -ארקהפ כונתש /נגב פרץ בוני ה / ניהת הבמסד לאיכו

 

  זיכויים טבלאות –' גנספח 

 

 יםיריכוז טבלאות זיכו

 
 
 דותיוחת מערוה

  08.12.2016  - 10רה יר למשתכן מהדו, מחי והשיכוןהבינו של משרדהמחייב במפרט ם שירנדרק הם אך וינאלו ה םויייכוז זריכ .1

 . מכוללים מע" להלן הנקוביםהמחירים  .2

 

 

 : מקרא

 חידה. י -יח'

 ר מרובע. מט -מ"ר

  מטר אורך.  -אמ"

 דה. בוע חומר לבן+ חומר שחור+ -קומפלט

 ד. בודאחד יט פר -פריט

 

 

 בלבדזיכוי  חיר בגיןמ - הרחצ מטבח,ות ארונ :ושאנ
 

יף סע
רט במפ

 המכר
 רתיאו

 חומר/
 עבודה

 יח'
חיר זיכוי מ
 יח' בש"חל

 סה"כ כמות

3.3.1 
ון, ליארון תחתון/עכולל ) נות המטבחארו לכללזיכוי 

(, מטבח, ברז מטבח, חיפוי מטבחדה, כיור משטח עבו
 .כרר שבמפרט המהתיאוי לפ

  --- 1,000 "אמ טומפלק

3.3.3 
פי גרלי(, לר אינטכולל כיו. כללי חדר רחצה)ב צהן רחארו

 מכר.תיאור שבמפרט הה
 600 --- --- --- קומפלט

 
 

 זיכוי בלבדמחיר בגין  -זריםאביות שרברבות קבועו נושא:
 

 

יף סע
במפרט 

 רכהמ
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
 ליח' בש"ח 

 סה"כ מותכ

   200 טפרי טומפלק .(יהטב, אמור)כי םלמיללת סו 3.6
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 :הערות
 ט+ התקנה.פרי וללים זיכויים ככל המחיר  .1

 םכויים/חיוביבגין זימחיר  -תקשורתמל/ א: חשנוש
 

יף סע
 טמפרב

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 'יח
' יחמחיר ל

 בש"ח 
 סה"כ כמות

3.7 
 

   72 פריט קומפלט כויזי –נקודת מאור קיר/ תקרה 

3.7 
 

   125 טריפ טפלקומ זיכוי – מאורע תק בית

3.7 
 

   75 פריט טומפלק נקודת טלפון 

 
 

 :שורתל/תקהחשמ לטבלאותות הער
 מכר.(, במפרט ה5 הטבל) 3.7עיף ליות לאחר סערות כל.ראה ה1
 מתייחסים לזיכויים לפני ביצוע. תחשמל/תקשור וןמחירה . מחיר2
 

 

 
 
 

  ____________   ____________   ____________ 
 מת המוכרחתי                   אריךת        נהקומת החתי    


