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

 20.04.2021ון: עדכיך תאר

 שבעבאר  – שכונת הפארק שם האתר:

  
 גן ם,חדרי 4 מס' חדרים:

  
  *V,V :דגםדירות מ

  
 קרקע :מס' קומה

  
 86,95,106,117 :)זמני( דירה מס'

  
 G1/7,F1/8,F/9,G/10 :'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 וחניה.מיקום  : 3 ףסעי              

 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 יעס              

 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 חומרי הבניין  :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 סעיף
 .(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)סידורים לכיבוי אש   :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   :8 ףסעי
 .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 דושיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמ  :9.4סעיף   
 הבית.  הולני רבדב החלטותסדרי 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 תוהער נספח ב'

 .ייםונספח ג'   טבלאות זיכ
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  ןג - חדרים 4,  __ מס' חדרים:/מדגםדירה  באר שבע -שכונת הפארק ר:שם האת

 __ דירה מס':  

 קרקע :מס' קומה  

 __ מס':מחסן   

 __ מס': חניה  

 __ :'מס בניין/מדגם  בניין  

 151 מגרש מס':  
 
 

 "מפרט מכר"

 1974 – דשל")דירות(, הת המכרחוק  ילפ

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

 ים שונים(יזיכוובים ובעניין חי

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 

 ("החברה"או  כר/ת"מוה")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 חלקות מס': .38464 :ס'מ גוש 1.1   

 .605-0225284: םוקמב ההתכנית החל 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'  ,____מס'  הדיר .3 

 

ממ"ד, המשמש גם   –שינה, מרחב מוגן דירתי )להלן  חדרשינה הורים,  חדר, סוןחאחדר אוכל, נת ופיבח מט ,דר דיורח ה,יסכנ :הרידב .4

, וחצר (דיוראה מחדר יצי) רוצפתה מרחברות, ישמרפסת כחדר שינה(, פרוזדור, חדר רחצה כללי )אמבטיה(, חדר רחצה הורים )מקלחת(, 

 .(רצה מהחשגי)ן דירתי מחס
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   שטח הדירה .5 

 :י כללים אלהפושב לוהמח ,ר___ מ" :הוא הריהד שטח    

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

  –לעניין זה      

 משותף  ין שטחנה לביב ,משת השסהדירה לבין מרפלרבות בין  ,ה להצוה לבין מה שמחקיר המפריד בין הדיר –" קיר חוץ"    (1)     

 דירה או תוכנית אחרת. ה לביןבקומה או בינ     

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

 י.ופיהחאת  ופני הקיר יכללם חיפוי אבן עבקיר  בלא גימור; פני הקיר –" יו החיצוניים של קיר חוץנפ" (2)     

 סכום שטחי כל המפלסים בדירה.כל מפלס בדירה; שטח הדירה יהיה לגבי טח הש ורטית יחושב ויפסב מפלירה רדב (ב)     

 ; םיהמשטחים המשופעים והאופקיל האופקי של כל לפי ההיטחת בלבד א שטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם (ג)      

 ת.רגוהמדלך מה להו עונח יצורף למפלס  שממהשט      

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

 קשה להיתר(. הבניה )בו תקנות התכנון –)להלן  1970      

  הדירה. ל בשטחכלו נואישו ,ב' קבחל 9.4 : ראה סעיףד לדירהוהצמ ףתשיעורו של החלק ברכוש המשו (ה)     

 

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

 אין. :(1)פסת שמש בשטחרמ 6.1   

 חניה: 6.2   

  ,____ :'מס הורמקיה נח -   

 : ___,'סורה מלא מקחניה  -   

 ת(;מדוצמה הניה עם סימון מקום החניחחי הטש)יש לצרף תכנית      

 (;שה מהחצרגי) מ"ר __: (2)בשטחמחסן  6.3    

 אין. :(3)דירתי בשטחמרתף  6.4   

 ן.יא: טחשבדירה ד למוצמגג  6.5    

 םלייבשלרבות  צמדתהמו חצרה כנית)ראה ת ___ מ"ר:(4) ואחר'(; מרוצפות תולרבות שבילים ורחבה/ טחבשירה מוצמדת לד רצח 6.6    

 ר'(;מרוצפות ואחחבה/ות ור

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

 הדירה(. פתס רצממפל הכמונ היתה רותהמסתכן ומפלס רצפת )יכמסומן בתוכנית המכר.  :מסתור כביסה    

     

 :םישטחחישובי הת להערו     

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

 הגובלים  הדירה ותירק לשים יניצוחה יהםל המרפסת ועל פנהבנויים שים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ או המעקים העובר    

 .תסבמרפ    

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

  לע עלהשפי דיכ הבש יש להוהן מחוצה  הקרקע למיקומה בבניין יחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחום    

 .משהמרפסת לש פתשיח    

 

 בינו לבין חלק של דירה המחסן מפריד ן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר הכלוא בין קירות המחס חטהש אוה, ל מחסןו ששטח .2   

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

 

 ס"מ;  20  מתחת לקירות החוץ בעוביח תיאורטי שטספת ובת ףתרץ של המהחו רותקי ןיכלוא ב, הוא השטח הל מרתףש חושט .3    

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

 .ובמלוא קירה חשט ייכללשטח משותף גובל ב    
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 המופיע במפרט המכר  חצרבין שטח ה 5%יה בשיעור של עד יטר סתות ;קפהיהבהתומכים ות קירח הטש, את לכול חצרל ה ששטח .4   

 לבין השטח למעשה.    

 

 סטיות קבילות: .7  

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

  שטחה של חצר תותר סטייה גדולה  נייןעם ללואשה; וטח למעהש ובין 6-ו 5 פורט בסעיפיםשטח כמבין  2%עד  לשור עישה בסטיי )א(    

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף     

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

 לעיל. 6-, ו5פים יבסע םימפורטצר(, הח חשט טעים )למה ושטחים אחרח הדירמשט 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 ,תברבורש ותעובק ,תריסים דלתות,, חלונות, אריחים)אביזרים קרי:    

   

 )ורה ברוכיס( א.ד כהן בע"מ "(:לכיהאדר"להלן ") רלהית הבקשה שם עורך .8

 08-6490730 :טלפון 

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

 yosi@adcohen.co.il :דוא"ל 
 
 

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

 08-6490730 :פוןלט 

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

 yosi@adcohen.co.il :לא"דו 
 

 

 תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה ב.

 

 את ונבבניין, בתנאי שלא יש וחלקים אחרים חרותהמוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות א    * 

 .תףוהמשוש ברכ שטחים או הבניין חזית   

 .הבניה מועד קבלת היתרלוהתקנות, התקפים  ליארהיש ןקהת י דרישותלפ יהיו אכותלמכל המוצרים וה * 

     

 

 תיאור הבניין .1

 

תפת משו ףתים קומת מרבמגרש אחד והכוללהנמצאים  (1-11)בניינים  בניינים 11בנין מגורים רב משפחתי אחד מתוך   1.1  

  .(2,3,4 נייניםמתחת לב )למעטים הבניינתחת 

    שלבים לפי החלטת החברה. הבניינים ירשמו כבית משותף אחד רב אגפי. ל או במקביבנו יב הבניינים                         

 

  ;מגוריםדירות ל H,1H: 10 םדגמ 6,11 ניםיבבנידירות למגורים;  C,1C,D,1D: 15 מדגם 1,2,3,4,5 םניבבניי    1.2              

 דירות למגורים;  F,1F: 11 מדגם 8,9 ניםיבבנירים; וגלמות דיר G,1G: 9 מדגם 7,10 ניםבבניי

 ;, הכוונה למגורים בלבד)*(ותבניין דירכל ב

 

 רים,וגדרים שנועדו לממערכת חחדר או  -דירה"", נאמר ות"גדר"ה 1סעיף  4197 - דהתשל" (דירות)ק מכר חו לפי  )*( 

 או לכל צורך אחר. ,סקלע     
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 המכל קו עודה שלניין וייבב תהקומופירוט  – 1טבלה מס'  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

ות דיר מספר

 בקומה
 הערות סוג השימוש

 קומת מרתף
 1- --- 

 אות,ות, מיסעות, מעברים, מבוניח כללי:

דר חמים ו גרת, מאוחדרי מדרג ,תמעליו

כניות לפי מתקנים ומערכות ט ,משאבות

 דרישת המתכננים והרשויות.

 

 ות שונות הממוקמותכערומיתכן 

ים מוכם סי/ייןגם בנ בבניין ישרתו

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים 

 וישרתו הבניין. 

תקנים ל המש מיקומם הסופי

יקבע ות שונבקומות המערכות וה

 .םהחלטת המתכננילפי 

 

 

 יןי, בכל בנC ,1C מדגם 1,2 םניבניי

 כינוי או תיאור
 קומה

חת/מעל קומות מת

 היסכנמפלס קומת הל

 ()דהקובעת לבניין 

מספר דירות 

 קומהב
 הערות שימושה סוג

 3 קרקע קומת הכניסה לבניין

ובי(, ה )לסימגורים )דירות גן(, מבואת כנ

רכות ים ומעתקנ, מותדר מדרגת, חלימע

 ויות.והרש םיננהמתכ תרישדטכניות לפי 

כניסה לבניין גם מתוך  1 ייןלבנ

  .המרתף

 –)מועדון חדר לרווחת הדיירים 

ישרת , 6,11 מס' יניםהנמצא בבני

  את כלל הדיירים במתחם(.

 תחניו ,חניות :ליהכל בפיתוח

 ,ברים, מע, מיסעותאופנועים

 םמתקני ,(םיר)צוב זגת רכעמ

 שפה טמונה ומחזוראצירת אל

 (.ענייןלפי ה )לבניין/ים

 1-3 ריםמגוקומות 
3 

 ומה(ל ק)בכ

דר ה קומתית, מעליות, חואמבמגורים, 

רכות טכניות לפי ומע םמתקני, רגותדמ

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 2 4 קומת מגורים

חדר יות, ה קומתית, מעלואמבמגורים, 

פי יות לת טכנוכרעמו קניםתמ, ותגרדמ

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 ם עליונהמגוריקומת 
 1 5 ז(האופנט)

מעלית, חדר  מבואה קומתית,, ריםמגו

לפי ות ינות טכמערכו םיתקנ, מדרגותמ

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 גג עליון
 --- --- )ראשי(

ם מתקנייות, ות סולאררכמעחדר מדרגות, 

לפי  יות(,פרט /תופתושות )מינכת טוכרומע

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 קומות  הכלסך 
 --- --- --- 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 

 אורכינוי או תי
 מהוק

 ת/מעלחתמות מוק

 הכניסה ס קומתלפלמ

 )ד(לבניין הקובעת 

מספר דירות 

 בקומה
 הערות סוג השימוש

 3 עקרק כניסה לבנייןת הקומ

 לובי(,) (, מבואת כניסהרות גןם )דימגורי

, מתקנים ומערכות חדר מדרגות ,תימעל

 טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות.

ם ג בנייןכניסה ל( 5)בנין  1Dלבניין 

 .ףתרך המותמ

 –)מועדון ווחת הדיירים לר חדר

 רתיש, 6,11 מס' יניםהנמצא בבני

  במתחם(.את כלל הדיירים 

 חניות ,חניות :ליהכל חויתבפ

 ,, מעברים, מיסעותאופנועים

 םמתקני ,מערכת גז )צוברים(

 שפה טמונה ומחזוראצירת אל

 לבניין/ים לפי העניין(.)

 1-3 ת מגוריםמווק
3 

 (מה)בכל קו

, חדר תית, מעליתואה קומבמם, ירמגו

י פל ותני, מתקנים ומערכות טכמדרגות

 ות.והרשוי תכנניםשת המדרי

--- 

 2 4 וריםגמ מתקו

ת, חדר מבואה קומתית, מעלימגורים, 

יות לפי , מתקנים ומערכות טכנמדרגות

 .תים והרשויודרישת המתכננ

--- 

 הקומת מגורים עליונ
 1 5 )פנטהאוז(

ר דחמעלית, ית, תמבואה קומ מגורים,

, מתקנים ומערכות טכניות לפי מדרגות

 ת.הרשויוננים ותכהמת דריש

--- 

 ליוןגג ע
 --- --- ראשי()

מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים ר חד

יות(, לפי ומערכות טכניות )משותפות/ פרט

 ות.ידרישת המתכננים והרשו

--- 

 סך הכל קומות 
 --- --- --- 6 ריםגומל

  תוהכל קומ ךס
 6 3 יןניבב

 .הראשי(במניין הקומות לא נכלל הגג העליון )
  מותקו הכלסך 

 7 5 בבניין

  

 

 

 

 

  יןיבכל בנ, H ,1H םגדמ 6,11 יםנבניי 

 כינוי או תיאור
 קומה

מעל /מתחת קומות

 למפלס קומת הכניסה

 )ד(הקובעת לבניין 

רות ימספר ד

 בקומה
 תוהער סוג השימוש

 1 עקרק יןה לבניסיקומת הכנ

בואת כניסה )לובי(, ת גן(, מרודיים )ורמג

 דייריםן דוועמ ,מעלית, חדר מדרגות

 מערכותו נים, מתק(ניםהביניי לכ)משותף ל

 יות.ת המתכננים והרשוטכניות לפי דריש

 .גם מתוך המרתף ןכניסה לבניי

 –)מועדון חדר לרווחת הדיירים 

ישרת את כלל  זה, יניםהנמצא בבני

  הדיירים במתחם(.

 חניות ,יותנח :ליהכל תוחיפב

 ,, מעברים, מיסעותאופנועים

 םמתקני ,ם(ריבו)צת גז רכמע

 שפה טמונה ומחזוראירת צאל

 .)לבניין/ים לפי העניין(

 1-4 קומות מגורים
2 

 )בכל קומה(

ר ת, חדקומתית, מעלי הואמבים, ורמג

ות לפי ת טכניוכמערנים וק, מתגותמדר

 .ותויוהרש דרישת המתכננים

--- 

 ונהיורים עלגת ממוק
 1 5 )פנטהאוז(

 רחדמעלית, מבואה קומתית, מגורים, 

כניות לפי ות טומערכ , מתקניםגותרמד

 תכננים והרשויות.דרישת המ

--- 
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 כינוי או תיאור
 קומה

מעל /מתחת קומות

 למפלס קומת הכניסה

 )ד(הקובעת לבניין 

רות ימספר ד

 בקומה
 תוהער סוג השימוש

 גג עליון
 --- --- י(אש)ר

ת סולאריות, מתקנים וכרעמרגות, חדר מד

ות(, לפי טיפר /תותפות )משוומערכות טכני

 ות.וירשרישת המתכננים והד

--- 

 ות ל קומהכ ךס
 --- --- --- 6 למגורים

 סך הכל קומות 
 י(.יון )הראשג העללל הגכקומות לא נה יןינבמ 7 יןניבב

  

  יןיבכל בנ, G ,1G מדגם 7,10 ניםייבנ 

 יאורכינוי או ת
 קומה

ת/מעל חמתת קומו

 ניסהלס קומת הכלמפ

 (ד)ן לבניי הקובעת

 דירותמספר 

 בקומה
 ותהער סוג השימוש

 2 קעקר בנייןסה לינקומת הכ

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

ים קנ, מתן, מחסמדרגות רדח ת,ילמע

דרישת המתכננים ומערכות טכניות לפי 

 והרשויות.

ם מתוך ין גלבנינוספת כניסה יש 

  .תףהמר

 –)מועדון חדר לרווחת הדיירים 

ישרת , 6,11 מס' יניםהנמצא בבני

  את כלל הדיירים במתחם(.

 חניות ,יותנח :ליהכל תוחיפב

 ,ברים, מעותעסמי ,ועיםנאופ

 םימתקנ ,ם()צוברימערכת גז 

 שפה טמונה ומחזוראאצירת ל

 )לבניין/ים לפי העניין(.

 1-3 יםמות מגורוק
2 

 בכל קומה()

ת, חדר מבואה קומתית, מעלי, םמגורי

מתקנים ומערכות טכניות לפי  ,מדרגות

 המתכננים והרשויות. דרישת

--- 

 הוניורים עלגת ממוק
 1 4 )פנטהאוז(

חדר , מעלית, קומתיתמבואה  ,ריםמגו

ת לפי ות טכניוים ומערכתקנ, מתרגומד

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 גג עליון
 --- --- )ראשי(

אריות, מתקנים מערכות סול ,חדר מדרגות

כניות )משותפות/ פרטיות(, לפי ומערכות ט

 .שת המתכננים והרשויותדרי

--- 

 ות ל קומהכ ךס
 --- --- --- 5 ריםוגמל

 ומות כל קה ךס
 העליון )הראשי(.ג לא נכלל הג תהקומו במניין 6 בבניין

 

 

  יןיבכל בנ, F ,1F םמדג 8,9 בניינים

 תיאור וכינוי א
 קומה

חת/מעל ת מתוקומ

 למפלס קומת הכניסה

 )ד(הקובעת לבניין 

מספר דירות 

 הבקומ
 הערות סוג השימוש

 2 רקעק ייןנלב הסיכנה קומת

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

ים , מתקנ, מחסןותמדרג , חדרמעלית

ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים 

 והרשויות.

ניין גם מתוך בלנוספת ה יסנכיש 

 .תףרהמ

 –)מועדון חדר לרווחת הדיירים 

ישרת , 6,11 מס' יניםהנמצא בבני

  את כלל הדיירים במתחם(.

 חניות ,תחניו :ליהכל חובפית

 ,, מעברים, מיסעותאופנועים

 םמתקני ,ברים(מערכת גז )צו

 טמונה ומחזורה שפת איראצל

 .ין(העני יין/ים לפבני)ל

 1-4 יםמגור קומות
2 

 ה(קומ )בכל

ת, חדר מבואה קומתית, מעלימגורים, 

פי , מתקנים ומערכות טכניות למדרגות

 והרשויות.נים נכשת המתדרי

--- 
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 תיאור וכינוי א
 קומה

חת/מעל ת מתוקומ

 למפלס קומת הכניסה

 )ד(הקובעת לבניין 

מספר דירות 

 הבקומ
 הערות סוג השימוש

 ם עליונהגורימ קומת
 1 5 )פנטהאוז(

 מבואה קומתית, מעלית, חדרם, מגורי

לפי  יותטכנות רכמע, מתקנים ותמדרגו

 .שויותרההמתכננים ודרישת 

--- 

 ליוןגג ע
 --- --- )ראשי(

רגות, מערכות סולאריות, מתקנים מד חדר

י לפ ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות(,

 .ם והרשויותכנניתמרישת הד

--- 

 ומות כל קה סך
 --- --- --- 6 ריםגולמ

 סך הכל קומות 
 הראשי(.)ון עליג ההגל ת לא נכלומוהק ייןבמנ 7 בבניין

 

  :והבהרות תוהער

 לבניין ]כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה זו מהכניסות היא הכניסה הקובעת יש לציין אין, ילבני אחת כניסהמ ריות ששיקרה במ (א)

  [.(יתרה להקש)ב  

 מתן שרות  רפשלא או מם,ת מיקוונשואף לם יעודם או ימתקני וסיף או לבטלם להינהמתכנ או הנחיות הקול דעתפי שיאית לכז החברה (ב)

אך זכויות הרוכש לא  מותקנות ארונות ו/או גומחות בהם מערכות אלו חדרים ו/אואת הקצלרבות  ,כיםסמוים נבגם למ באמצעותם

 .תפגענה

 ת למקובה יטהאו בש/ו 'ים, א', ב'.. וכוינע, בי: קרקלהשתנות כגון יוהקומות בפועל עש כינוי ינלי.ו נומנהירט פמבהקומות  כינוי מס' (ג)

 .'וכו... 0,1,2ן כגו מעליותהבחב'   

 

 )ראשיים( יםות משותפמדרג חדרי 1.4  

 הגג.  למפלסועד  (יםים קאב) מרתף תמממפלס קו: מקורה אפיון כל חדר מדרגות; 1 מספר חדרי המדרגות בכל בניין    

 : אין. ספיםונחדרי מדרגות    

 ת; תחנו 7 :1,5,6,8,9,11 םנינייבב :תחנות לכל מעליתר הפמס; 1: יןכל בניב תמספר המעליויש;  :מעליות 1.5  

 תחנות. 6 :2,3,4,7,10בבניינים 

 .ן: אי)*(בתמנגנון פיקוד ש .6: ל מעלית בכל בנייןלכ םימספר נוסע   

 .ןאי :רמשו דתמע 1.6  

 ו/או  יןיבנה ירידי ותגינצ ו תקבע ע"יפעלת, שהפיקוד שבתנגנון מ תמעלית בעלונה בהכוכי הר מוב –"מעלית שבת"   )*(                      

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

 

 :(ןי)בכל בני חומרי הבניין ועבודות גמר .2

 .תו/או משולבתועשת ו/או מ רגילה: שיטת הבניה; לפי תכנית מהנדס השלד :בנייןשלד ה         2.1

 ; השלד סמהנד י: לפי חישובעובי .םעשים/טרומיין מאלמנטים מתוו/או בטון מזוי יןמזו ןובט ר:מוח: ת קומת קרקערתקו פהרצ          2.2

  .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  סטי:קוא דודיב .1045 ל מס'ארשלפי תקן י :תרמיבידוד                  

   .החלקה תהישראלי למניעתקן ות התאם לדרישלקה בהחה המגורים יהיה נגדבניין ריצוף   

  .1045' סמ ישראלי לפי תקן :בידוד תרמי; השלד נדסי מהבולפי חיש עובי: .: בטון מזויןחומר :תיתקרה קומרצפה ות         2.3

  .1חלק  1004שראלי מס' תקן ילפי  :טיאקוס דבידו   

  .לדהש דסהנמ חישובי לפי עובי:. ן,מבטושים נטים מתועאו אלמ ן,: בטון מזויחומר בניין:גגות ה          2.4

  .1045שראלי מס' תקן ילפי  :בידוד תרמי .לפי הנחיות היועץ ואיטום: ניקוז שיפועי   

 בדופן פנימית של קיר  עש,תולול מכמ באם .הרגיל בולועשת בשיתמ קירות חוץ: 2.5

 .1045מס'  אליישר קןת ילפ :ימרבידוד תהמהנדס. ן תכנו: לפי ביוע .אי תק או בלו ון,וקי בטות, בלהחוץ ובצד הפונה לדיר

 הישראלי.מכון התקנים  יו בעלי "תו תקן  ירוק" שלם יהינצבעי תקרות וקירות פ :בשיטה                 

 וץ:חת קירו רגימו 2.6

 יה.נבתנאים בהיתר הפי הכל לקרמיקה. הוגמאת דח ו/או חיפוי קשי. אכותיתאבן מלו/או  טבעיתאבן : עיקרי ציפוי,/חיפוי 2.6.1 

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

 בתאום עם הרשות המקומית. ייםהציפו קתוחלו ן, גווגוסאי לשנות : האדריכל יהיה רשחיפוי אחר 2.6.3 
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  פיל משולב, אוו/או בלוק תאי /וון לוקי בטב און ו/יזומ : בטוןחומר: ותן הדירקירות הפרדה בי 2.7

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

 .כלהאדרי : בטון ו/או בלוק ו/או משולב, גובה לפי תכנוןגובהמר ווח: ש(יש לת )ככוספמרדה בין קיר הפר 

 

 ראשי: תגומדרחדר  2.8

 רגותדמ, הבידוד האקוסטי לחדרי הלפי חישובי המהנדס :עובימשולב.  אוי ובנו א מזוין ן: בטוחומר: טפתמע רותיק 2.8.1 

 דין. והמעלית יבוצע על פי הוראות כל

קן ת"תו  לבע, ים+ צבע אקריליבשיפולחיפוי  בצבע אקרילי עד תקרה גימור, שכבות(,  2) ח: טירמחו: םינפירות ק רגימו 2.8.2 

 ן התקנים.מכו מטעםירוק" 

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

גרניט פורצלן או טראצו צמנט לבן בהתאם לדרישות  או רהוסנבן אמ יהיו יםרוניין המגמדרגות ב: ופודסטים מדרגות 2.8.3 

ל כהגד החלקה, כנ סיםספחומ ופסים םרגות והפודסטיהמד אורךתואמים ל יפוליםשת יים, ובעלוהרלבנטתקנים ה

 . 2279בהתאם לת"י 

 .1142 לת"י בהתאם, ו משולב )לרבות מאחז יד(ו בנוי אכת אתמ: מאחז יד /מעקה 2.8.4 

   באמצעות חדר המדרגות.: שי()רא גגל יהלע 2.8.5 

 : תוזדורים לדירופרו יתמתקומבואה )לובי(  2.9

, רצלןופוגמת אבן נסורה או קרמיקה או גרניט קשיח, ד ו בחיפויים יהיפנ רותיקר גימו: רחומ: מבואה קומתית ניםרות פר קיגימו 

 ן ירוק"(  עד לתקרה.ו תקת על)"ב ליריקאע יח וצבט שיח יבוצעעד לגובה משקופי הדלתות, מעל החיפוי הק

 ע צבולא י תכרה של תקרה מונממק)ב (תקן ירוק"על תו )"במלבין סינטטי ע צבח + : טיחומר: גימור תקרה 

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

 וליסיד, בעל "תו תקן גמת פטי דוסינט עצבב עוצב: טיח תוגימור קיר :(1,5,6,11 פרוזדורים )במרתף לבניינים 

 קן ירוק" טי , בעל "תו תינטסבע צב ועח צב: טיגימור תקרה '(.וכו חשמל, מיםרונות , א)למעט גומחות ם.ניהתק מכוןירוק" מטעם  

 ו צלן ארפואו  צוטראאו  הקרמיקיחי : ארצפהמור ריגלפי תכנון האדריכל. רת משנה ו/או משולב התקנים ו/או תק ןומכ מטעם 

 .משולב 

  :ייןבכל בנ ראשית מבואה )לובי( כניסה 2.10

החיפוי  לוף דלת הכניסה, מעקשה מות עד לגובלפח ן(,לרצניט פורמיקה )רגיל או גרקאו  אבן נסורה: חומר: םימור קירות פניג

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

 או תקרה דקורטיבית. ו/או תקרת משנהמת פוליסיד דוגנטטי יס ביןלמ + צבע חי: טחומר: תקרהור גימ

אלי רש, והעומדים בתקן הימ"ר 0.64-ת מפחי אלדד וב אריחח שטוגרניט פורצלן  גמסו אריחים או)שיש( רה אבן נסוחומר: : ריצוף

 .הלמניעת החלק

, בחזית 816תקנות התכנון ובניה ות"י  פיל יוםנמילוא יתלות חזעבן ויהיו ייסה לבנת הכניתיבות דואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד דל

 .יתהמקומ ה לפי דרישת הרשותיר יהיצוב המספואר, עומ ין חיצוניפר בניתקן מסהבניין יו

 בתנור )צד חיצוני בלבד(.צבוע : פח ות למערכותנוארואה קומתית. ו מב: כמירותרים לדזדופרו

 (. ט גומחות, ארונות חשמל, מים וכו'וליסיד )למעגמת פטי דוטינס עבבצבוע צ חירה טת ותקקורו ם:למחסניפרוזדורים 

 בלבד(. ייצוננור )צד חתבוע בצח פ ות למערכות:ונאר

: רהר תקגימוהתקנים.  רוק" מטעם מכון ל "תו תקן י, בעסינטטילבין מבצבוע בטון : חניה גימור קירות :הקורמיה נח מרות געבוד 2.11

   ק" מטעם מכון התקנים.ן ירותו תקבעל " ,יטטנסיבמלבין  עבטון צבו :חומר

 .,תמשתלב או באבן מוחלק טוןבב שהיע החניות או תףהמר רצפת גימור: רהמקו יהגימור רצפת חנ 

 .6.1.3עיף פיתוח ס תו: ראה עבודלא מקורהחיצונית  חניה רמוגי 

  :חדרים לשימוש משותף 2.12

 .(היוכל שי)ככניים חדר/ים ט 

מל, ארונות חש מחות,גו )למעטים. ן התקנעם מכובין סינטטי דוגמת פוליסיד, בעל "תו תקן ירוק" מטלמצבע  + חיט: קירות רומגי 

 גימור  ו/או משולב,. תקרת משנהאו ו/ במלבין סינטטי ו/או טיח צבוע נטטימלבין סיצבוע ב עיטבן ובט :תקרהגימור . (מים וכו' 

 או משולב.לן ורצפ וא וצאטר יקה אומראריחי ק ואמוחלק בטון  :רצפה 
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  :הערות

 תקנים.ירוק" מטעם מכון ה תקן , בעל "תוע בצב ועבצ בבטון או פנים בטיח צביעת קירות/תקרה יעשו . 1

   .חלקהלמניעת ה 2279הישראלי  התאם לדרישות התקןיהיה נגד החלקה ב המשותפים( ובשטחים )בדירות בנייןבוף ריצ .2

 

 

 חזיר קום ומנטרמערכת אי על ידינשלטת בעלת פתיחה ה וזיגוג( אלומיניוםכלול המבואה )ב בממשול ,שי: ןייבנכל ל הסדלת כני 2.13

 .(3.7.8עיף ל אינטרקום )ראה סל, כושמן

מחדר  (, למילוטהר הבנית והיתדרישות הרשויולפי  אלומיניום מזוגגאו  כתעפ"י תכנית )מת .ש: ייןינוספת לבנ, הניסה/ יציאלת כד   

 רקע.מת הקי בקומורד תגומדר

 י אש.יבוכור שאיחות ובי החלטת יועץ הבטיפת, לגירה ידניש או סבא אוטומטית סגירה עשן, /דלתות חדר מדרגות: דלתות אש       2.14

 .האדריכל תכנוןי לפות, חומר וכמ ,אורית :לשימוש משותףנות חדרים דלתות וחלו .חפ תודלת ים טכניים:/חדרדלתות   

   אין.  :קומתי יבלו ותדלת 2.15

 .שי :יםותפמש וחלקים חדרים ,םכנייים ט/חדר חניות, ם,ות קומתיי, מבואמדרגות , לובי, חדרןלבנייבכניסה , תאורה 2.16

 רה  ידמתוך ה ןצחגות ולר המדרקומה, ומנגנון שבת לתאורת לילה קבועה בחדהדלקת אור בכל  ןצו לחין המגורים יהיבבני               

  .להדלקת  אור בחדר המדרגות               

  ל.ריכהאד ןנותכלפי וני בלבד(  בגוון צהחי ור )בחלקםוע בתנצב פח מכופף חומר: ומים: ארונות חשמל, גז 2.17

  אוסן, מח נפרד לכל הנת מונין התקאו לחילופ נים למונה נפרד,שמל של כל המחסחיבור הזנות הח :םדירתייה במחסנים ורתא    2.18

 .בחירת המוכר והחלטתו עפ"יאליו משויך המחסן  יהדירת הנומל

 של הבניין/ים לפי  הרכוש המשותף לשל מהחש כתמערה מהזנ : יש.משותפות תכניורומת אלקטלמערכוה ולתאורבור חשמל יח   2.19

 בניין/ים  וישרתו גם ןבבניי ומקומי ו/או יםכוים סמ/ן יימו בבנך ימוקו מערכות משותפות אשר ישרתו הבניין, אתכנ)י החלטת החברה  

 ונות(.יות הש, בכפוף לאישור הרשוסמוכים

 

 י(פרטי זיהו –רק א' פור בבנוסף לאמדירה )ר התיאו .3

 

 ירה*:הד גובה 3.1 

 .(הבניהבתקנות התכנון ו )כאמורמ'  2.50-פחות מ אל: תחתית התקרה דעמפני הריצוף  הדירהגובה    

 מ'; 2.05 -חות מפ אל :ורוזדופר תודרי שרה חגוב  

 מ'; 2.05 -ות מלא פח: *גובה מחסן דירתי )באם נרכש(  

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

 

 ימלירות משנה. בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינכות מקומיות ותקמנות, המערכות, בליט עט תחת קורות,מל: הערה* 

 המינימלי הקבוע על פי דין.מן הגובה יפחת ת לא ונקהת פיירה על ד קילגבי חלהקבוע   

 

 

 .תהאו םמשיהמשאו טחים המוצמדים לה שבה ובדיר וריםוגימ םדרירשימת ח – 2ס' טבלה מ 3.2 

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

 (1)חומר קירות תיאור

 (2)גמר קירות ותקרות
 (4)חיפויריחי ות אומיד

 )בס"מ(

 (4)י וחיפו (3)ףוציר
 מידות אריחים )בס"מ(

 ריצוף
 ר/ מ"אמחיר לזיכוי למ"

 דשיםם חבשקלי
 תוהער

 היסכנ
 .ךשוט בהערות בהמפר ראה אין (3)ה אר (2)ה אר (1) בטוןבטון, בלוקי  נפרד( לא )מתחם

 חדר דיור 
 מתחם לא נפרד()

 .ךשת בהמורעבה וטראה פר ןיא (3)ה אר (2)ראה  (1) ןבטון, בלוקי בטו

 מטבח 
 )מתחם לא נפרד(

 (1) בטון, בלוקי בטון

 אין (3)ראה  (2)ראה 
בגובה  פוי יחדה משטח העבורך או לכל

. חתוןן תארו חמשט מעל "מס 60-כ
 .()באם קיים ר חלוןלמעט אזו

 רות בהמשך.ראה פרוט בהע
 --- (4)ה אר חיפוי מעל משטח ארון תחתון

 פינת אוכל
 רד(נפ)מתחם לא 

 .שךת בהמוערראה פרוט בה ןיא (3)ה אר (2)ראה  (1) ןוקי בטולבטון, ב

 .בהמשךהערות ראה פרוט ב אין (3) ראה (2)ה אר (1) וןבט יבטון, בלוק סוןחאר חד
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 (1)חומר קירות תיאור

 (2)גמר קירות ותקרות
 (4)חיפויריחי ות אומיד

 )בס"מ(

 (4)י וחיפו (3)ףוציר
 מידות אריחים )בס"מ(

 ריצוף
 ר/ מ"אמחיר לזיכוי למ"

 דשיםם חבשקלי
 תוהער

 .ךשראה פרוט בהערות בהמ אין (3)ראה  (2)ראה  (1) ון, בלוקי בטוןבט פרוזדור

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

 הורים רחצהחדר 
 (לחת)מק

 (1) בטון יקון, בלוטב

 לתהדמשקוף חיפוי קירות לגובה  אין (3)ראה  (2)ראה 
 עלע אקרילי בל טיח + צבמעו ות.לפח

 תקנים."תו תקן ירוק" מטעם מכון ה
 בהמשך. ות רראה פרוט בהע 

 --- (4) ראה חיפוי קרמיקה

 .המשךערות בראה פרוט בה ןיא (3)ראה  (2)ראה  (1) וקי בטוןבל ,וןטב נהשי רחד

 ד"ממ
 בטון מזוין 

 ג"אראות ההוי פל
 .רות בהמשךעהרוט בראה פ אין (3)ראה  לפי מפרט הג"א

 לליכחדר רחצה 
 )אמבטיה(

 (1) בטון, בלוקי בטון

הדלת וף משקחיפוי קירות לגובה  אין (3) ראה (2)ראה 
 ילי בעלע אקרב+ צ חיל טומע ת.פחול

 .מכון התקנים קן ירוק" מטעם"תו ת
 --- (4)ה אר מיקהקרי ופחי בהמשך.  תועררוט בהראה פ 

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

 .2.6ראה סעיף  ינקיר חיצו יפויצ/חיפוי אין (3)ראה  2.6ראה סעיף  (1) וןי בטקבטון, בלו רחבה מרוצפת
 שך.מהת בורוט בהערגם פה רא

 3.4ראה סעיף  אין אין (2) ראה (1) בטוןבלוקי  ,בטון יסהר כבתומס

 (1) י בטוןבטון, בלוק מחסן דירתי 
ות צבע רמור קיח. גייט

אקרילי. גימור תקרה סיד 
  טטי.נסי

 גרניט פורצלן

עובי קירות מחסן לפי החלטת  אין
חברה ג הצממ נדס.המה/כלהאדרי

 נהבחירת הקול
 

 בלה:טלות והבהר הערות

 עטפת הפנים ן שמנית לההיו כאככל שי -מחצהמתועשים ל /קירות מתועשים ופן פנים שלדב) יבלוק תא/טוןבבטון/בלוקי  :ותרחומר קי (1)

 דודבי .1045בת"י לרבות ית נטוקינה הרלוה בתידס או בלוק תאי. הכל בכפוף לעמה מלוחות גבס, בלוקי גבעשוי של קירות אלו תהיה

ו בנייחצה בחדרי ר גבס.ן/ בלוקי בטון תאי/ בלוקי בלוקי בטו /ןובט יהיו מ: (:תינימנים )חלוקה פפם(. קירות המגורי יניינשל ב תרמי

 בטון".  היצרן או בלוקיי ע"" ם"עמידים למיהמוגדרים בלוקים מות ירהק

ה מתועשת או טיץ יבוצעו בשות החורקי באם ף.העור קודת פונחילפי ה בממ"ד .יםיטננים הרלווהתק ותודריש : טיחגמר קירות (2) 

 ת גבס.ם של קירות אלו יעשו מלוחושמעטפת הפני ןיתכחצה, למ עשתומת

 . לירוק" מטעם מכון התקנים הישראנים יהיו בעלי "תו תקן יות פרכל צבעי התקרות וקי : לבן.גווןלי. ע אקריבעה בצצבי  

 ן.בל גוון: מה.דוומר או ח סידליפומת דוגטי טבסיד סינ צביעה . חטי :מר תקרותג

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

 , R-9להחלקה דרגת התנגדות יות וברלוונטהקיקה ה והחת התקינודרישו התנגדות להחלקה, 7922ישות ת"י רדד בג א'. העומוס: ריצוף (3) 

 ת אחש חותפלים נגוואות/דוגמ 3 -וף ריצושל סדרות  4לבחירה מבין לכל מידת אריח יוצגו לקונה . פורצלן גרניטסוג ים מיחאר  

 רים רש לחדה מהנדה פחותהחלקה לא תהיס"מ. דרגת מניעת ה 33/33 - ,ס"מ 45/45 ,ס"מ 60/60ות ידמברלי. ניט -היר בא בגוון הי מהן  

  . בה מרוצפתורחרות י, מרפסת שרחצהי דרחבכל הדירה למעט אלו.   

  ק(הספת רצהוה רשואי"י לאספקה )עפאינו ניתן   מס" 45/45 וף במידותבמידה ואריח לריצ  

 לן:ט להורחלופי כמפ מידות אריחו פת ארה נוססד ונהם יהיה חייב להציע לקאול  ות אלודבמי חאריגת צמהפטור  היר יהוכמה

   ( :מוכרטת החללה היאין החלופות )הבחירה ב  

 ס"מ. 60/60, ס"מ 33/33 האריחים:בנוסף למידות   לופיותאריח במידות ח  א.

 של ריצוף תוסדר 5ות, הפח לכל , המוכר יציג לקונה,אריח ל מידתלכ מרוכלוף, ציועד לרימהאריח  תידל מלכ  ףויצר לשת ספנו סדרה  ב.  

  ;רליניטיר בגוון בה לפחות אחד מהם גורים, ימוש בדירות מבש  םשכיחיים ונפוצם ניום לדוגמאות/גויות/גוונים התואמוגמאד 3-ו       

נה ת התקיודרישוהתנגדות להחלקה,  2279 רישות ת"יבד דומהע ס"מ, 33/33 -במידות כ. ג א'וס: תוסת שרומרפ צהבחדרי רחריצוף  -

, שיש, גרניט פורצלן. לכל מידת צורטחים מסוג י, ארR-11 וברצפת תא מקלחתR-10 דות להחלקה נגדרגת התות ובוונטייקה הרלוהחק

דרגת מניעת ההחלקה  ניטרלי. -ר יבה וןן היא בגוהמלפחות שאחת וונים ות/גדוגמא 3 -ו ףסדרות של ריצו 4ין לבחירה מב ונהו לקצגיו אריח

  על ידה. רהספק, שיבח ה אוברהח שתציגדוגמא/גוון/מידה, שה מאחת מתעהרוכש  בחירתדרים אלו.  חלהנדרש חותה מלא תהיה פ
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ן ווחת מהן היא בגאשמאות לפחות גוד 3 -ף וריצו לשות רסד 4מבין  לבחירה ס"מ, 33/33 -כידות מב. סוג א': ה מרוצפתבברחריצוף  -

 שהתע וכשרבחירת ה חשוף לגשם.ותה לריצוף קה שאינה פחל, ובדרגת ההחצירת שיפועי ניקוזלי בגודלםהמתאימים טרלי. ני -בהיר 

 ם(.לישיפובי קשיח, אין צורך ץ מחופה בחיפויר החום ק)במקומות שבה ידה. יבחר עלהספק, שרה או בשתציג החחר ממב

 במידות ניטרלי. –יר בגוון בההיא דוגמאות/גוונים שאחת מהן  3ות לפחין מב וכשת הר. לבחיר-סוג א'. קרמיקה  :חדרי רחצה יוחיפ (4) 

  יבחר על ידה.ספק, שו השתציג החברה אגוון/מידה, /וגמאדתעשה מאחת מ וכשהר תרס"מ. בחי 30/60,ס"מ  25/33

קרה טיח+ צבע לת ועדוי ל החיפוף הדלת. מעקה קו משעד גוב ריינוי מהמחהקונה ללא ש תבחירלות ידבמרמיקה )חיפוי קירות בק  

ס"מ ללא כל  33/33 ,"מס 20/50 ספותת נומידוב כןוהמידות דומות למפרט  להציע אריחים איכר יהיה רשהקונה המו מתסכהב אקרילי(.

ת ירות, הרצפוקירות. הלגמר הק הקרמיקה זהסטי וחיפוי וקוד אדבי ללכוובנית צע סגירה מלויה תבולצנרת ג דירה.מחיר הי בשינו

 .םם סמוכיחדרייין/בני קיים למניעת מעבר מים לחלטים הרלוונות התקנדריש ולפי כל דין הוראות ובים יאטמו לפירטזורים זים באוהנק

וונים שאחת ת/גואדוגמ 3ות ירה מבין לפחחבמ, "ס 20/20 -כ אוו/ס"מ,  10/20 -ת כבמידוא', סוג  –יקה קרמחיפוי קירות : מטבחחיפוי ב  

ך ורא לס"מ לפחות לכ 60בגובה    ר על ידה.ק, שיבחו הספברה אתציג החממבחר שבחירת הרוכש תעשה  רלי.ניט – בהיר ןהן היא בגוומ

פוי ליון של החיעההסף  בקוו יבור וסבחורי התנות תואם מאחיפוי קיר BI ביחידתנו רון תחתון.  כאשר התנור איעל אמעבודה )טח המש

 קרילי. + צבע אבקירות: טיח וי ול החיפף(. מעהריצו מ' מעל 1.50 ה )גובהועד הרצפ הקרמי

 דדבוהאריח השטח . קבלן/זםהי או טראצו לפי בחירת צלןפור טגרני ריצוף ס"מ, 33/33 -במידות כסוג א'. ש(: כ)ככל שנר ריצוף במחסן (5) 

 .מ"ר  0.20 -עד כ

 

  ת:רוהע 

  ת לבחורהאפשרו פק אחד ולא תינתןר של סק ממבחאך ור הרוכש תעשה תכי בחיר יודגש קפלמניעת ס –ש/דייר הרוכ ירתחב 

 ה.ברחם, גם מאלו שנבחרו ע"י היספקים שונים שונים מצרמו 

כדוגמת  יובנ ות אסמחומוכית עם זכמיניום משולב ניה( מעקה אלויתר הבבה לא נקבע אחרת המרפסות )באםקות עעיצוב מ – המעק

 ."םקים ומסעדיע"מ 1142ות ת"י יחת ולפי הנהחזי

 .ס"מ 2 -עד כ וכיםמחללים סן ביל ות,סת שרומרפ ה, ממ"דדרי רחצבכניסה לדירה, ח – לסיםי מפרשהפ 

 .ריכלדהא ןונכתלפי  ,גובה/רוחב( ס"מ 20עד ר בתקנות )ותה המגוב )מדרגה( עד מונמך/מוגבה ףס כןתיגג, /שת שמרפסולמה אביצי 

 בלה.וין בטה לגובה המצשקירות יעחיפוי ה גובה  - תחיפוי קירו 

 ברה.הח לפי וו/א"מ, ס 60 -מ ותפח יש פינות קמורות שאורכם םבא ,PVCו ניום אאלומי פרופילינות מוצעו פבי –ופיל פינות בחיפוי רפ

 טבעי, מרא חויהשהאבן  וןלהביא בחשב שי... ,(2 לקח 5566י מתוך ת") -תף/פרטי(קנו בשטח המשול שיות)ככאריחי אבן טבעית  

אריחים המשמשים במערכת האו לוחות גוון ה, ה...בתקן ז נאמר בנוסף. דים והבדלי גוון ומרקםיג מים,בו ני ולים להיותלעש

 .תחזוקה תולמטר ריםשמהנריחים לבין הלוחות או הא אריחים שברצפהת או הוחושוני בגוון בין הל יהיהכך ולפי הזמן, עםנה משת ה צפרה

 .ף בדירהג הריצורקה ע"י החברה ע"או הב/יטוש ולבוצע דגש כי לא יולמניעת ספק י - הטוש/הברקיל 

 או /ו פלדה אוו/ ( עץ ו/או בטוןנית המכרבתוכ בסימון חייבבר יהדש יתבחר החברה להתקין, ומבלוככל ) – ת, קורה/וולהגרפ 

 משולב,  

 ות למערכות, ארונן מטבחגב ארות מחופים, בוירות וחזיתלי קושלמעט בת, ס"מ לפחו 7 הבבגו ףיצוהרר ( מחומ)פנלים –שיפולים  

 ות )גרונג(.נקיטום פי ללאשיפולים, . חיפוי וייםטכנרים ואזו 

  .לפחות ממ" 3 לש ת(ן אריחים )פוגוצוע מרווח בייבנדרש , הבאבן טבעית וקרמיקיצוף לר ניםקתי דרישות הפל – ת(גוומרווחים )פ 

 .תמ"מ לפחו 1יצוף טראצו רל 

 

 זה  או במסמך אחר רבמפרט מכ בטבלה, ין כךם צויל רק באנו בפועבהערות לעיל יותקיחסות יש התייהם גבד ומתקנים לו)מובהר כי צי

 .ישה(הרככם סלה ףשצור 
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 ות:ארונ 3.3

 ,של הכיור קנה שטוחההמתאים להת חתוך פתחי ר,יושבת לכמגירות, מדפים, תו ל דלתות,יכלו הארון ון:ארון מטבח תחת  3.3.1 

 ם. דיח כלינה למ(, הכל להצתהודת חשמנקודת גז לבישול ונקח, פת לל:)כו ותמובנ כירייםלהכנה 

  .MDF אוויץ'( ון עץ מעובד )סנדור. שאר חלקי האץ דיקטמע סנדוויץ'(, וגב הארון יהיהובד )עיהיו מעץ מם פימדוה גוף הארון                    

    עלמ לפחותס"מ  90 -כה ל משטח העבודה יהייון שסף על . גובהס"מ לפחות  60-כ, יהיה לתותדהחזית  ולל, כ מק הארוןוע  

  .   ארוןל תחתית היבות שרט ובחיפוי עמיד למים למניעת ס"מ 10-גובה של כב ל(וק)ס בתחתית הארון הגבהה. צפהרסף ה           

 עומקו. לו ולכובהלכל ג תוס"מ לפח 60רות ברוחב יגת מדייח ולכלרון יאה           

                    5. לבחירת הרוכש מתוך קהייפורמוני: ציפוי חיצ ת.מתכ ידיות:. ת פינה"יותקנו "פתרונו הארוןל ש פינהות הידביח

 ר מגפנימי וי ציפוהחברה.  יל ידעו /חריבק/ים שי החברה ו/או הספע"ו טרלי( שיוצגהיר ניד בים לפחות )מהם אחד לבן ואחגוונ

 ;בהמשךראה הערה  :*אורך הארון תמידו(1)ו/או מלמין בגוון לבן.  קהיימפור: םמדפי                   

    ג' ראה נספח :וןחתהתח בחיר לזיכוי בעד ארון המטמ  

     

 ןמאב ס"מ 2-מא פחות ל יבבעו הבודע טחונה משלבחירת הק : תיאור:ולכל אורכו וןבח תחתמט משטח עבודה מעל ארון

וליים שעם (, ייןלפי הענ  1,2 )חלקים 4440"י ות תדרישל רך(, העונהשווה עסר או יאבן קוגמת ית )כדרפולימטבעית או 

יותקן קנט  טחור. בהיקף המששל כי וחההמשטח יותאם להתקנה שטפם. ל היקכהארונות ב יתחזל חסיס"מ ב 2בהבלטה של 

ית המשטח ככל וד בחזעם עיב וגבהמנה ללא קנט קי להעדיף התשאר הוכר )הקוניקבע ע"י המ ויבודעפן אוש מוגבה עליון

  יכוי בגין אי ביצוע זה(.זלא יינתן . המשטחהיקף בכל  אף מים רש כוללהנד

  לק תחתון,טבח חמלפי ארון ה :ותדימ

 3ונה קבפני ה כר תציגומ. בחברה/החר/ו על ידוביים ש/ספקה אווכר ו/ו ע"י הממאות שיוצגמגוון  דוגוך ונה מתהק לבחירת גוון:  

  דבקה ולא לוח בודד אחד(.הסר יהיו בבן קיהשיש/א . לוחות(טרליבהיר ני)אחד מגוונים אלו יהיה  פחות ים לונגו   

   

 אין. ח עליון:בארון מט 3.3.2 

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

 יותר ארון מטבח עליון פינתי.  

 מבנה וציפוי ארון המטבח העליון יהיה בהתאם לארון המטבח התחתון.  

 ס"מ לפחות. הארון יכלול לפחות מדף אחד לכל אורכו. 30ועומקו  תס"מ לפחו 75 ליוןהעגובהו של הארון   

 

   כיור שולחני הכולל חנו מותלוי א' או טרספה, דוויץנעץ סהעשוי תון חת ארון י(,)כלל רחצה דרחב(: ן)ציי םירות אחארונ 3.3.3 

 ס"מ לפחות.  80 אורך  מידות: .ירוסטהרי ניצו תו/תמגרה/ות, דל גרלי( או שיש, לרבותטקוורץ )אינניאו או  רסמח   

 לפי החלטת  גוון: ון.ארלפי יצרן ה למיןמו/או  הקיירמופ: פנימיציפוי . קהייפורמיצוני: פוי חיצ     

 החברה.     

    ה נספח ג'אר הרחצה: ארוןי בעד מחיר לזיכו

 

              :תהערו

באורך  םפעמיי  בתמחוש שקיימת ר )פינה ככליקך הרה לאוידמדה .ךאור רטמ 05.מטבח  ןתחתוארון  אורך מדידת  (1)

יכללו באורך  תורונהא ים בתוךבלשומה)למעט מקרר(  ביו"ים וכי, כיררותנ למדיח,ים המיועד (. חלליםהארון

   זה. אוריה מתייחשבו כסטי המטבח, לא ארונות אורךמידות ב 5% -עד כ טיותס. הארונות

 חבת המטבגב ארונויתכן ובקיר ש בון כיבחשהקונה לקחת  וע עצמי, עלציבו חבות המטארונ רעבו יובמקרה של זיכ (2)

 ו לצורך תחזוקה.לים אגישה לפתח/ רפשאשותפים. יש למן/ים לקולט שהי גיפתח/ יימיםק

 .הלהחלטת הקונ ים בארון תחתון הינםתנור וכו' מובנ ל מדיח,התקנה שתכנון הארון לצורך            (3)

 קומותמב ,ומדפיםדלתות  ותלרב ,בשלמותו המטבח וןרא לספק את כרהמו על ,ינםקתלה אשל ונהקה ליטחה -

תחת  קוז למדיחיל מים ונות ההכנות הנדרשות שבולר ללא חללים() יםנלים החשמליים המובכקנת התדו להעשיו

 וכש.רה את הרה תנחשהחב דועמבו שהחברה תקבע ה לדווח על בחירותו על פי הלוח זמניםת הקונבאחריו הכיור.
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 ביסה:ת כקנים לתליייתמ 3.4

 יסה.ת הכביתלי קןלמת ישירה ישהתהיה גאשר ממנו פתח בקיר חוץ 

מינימלי של באורך לסטיק, כביסה פחבלי  5כולל גלגלות,  ניצבים ממתכת )מגולוונים( ותטמו 2: )קטנה( הסיכב מיתקן לתליית 

 .סה"כ מטר 8 -ת מופח באורך של לא חבלי כביסה ללכו מ"ס 120 מלי שלמיני ךבאור מתרומם או מתקן ,ס"מ 160 

 ממתכת במרפסת משמעו מתקן  וצר את כביסה בחייתללמתקן שווה ערך ) צרך בחרעווה ש מתקןיותקן ר שן: אפשלדירות הג 

  5ות חפל לולתקן יכיר. המע לקבוהיה יציב ומקנצפה בחזיתות המבנה. המתקן יושאינו מוצנע  , במקוםולוונת על קיר המבנהגמ 

 תנים למתיחה.ניו UV תקרינל ידיםים, עמותייו איכהחבלים יהס"מ.  160של  נימאלימי סה באורךכבי חבלי 

 5100בתקן ישראלי  ד: מחומר עמיד העומתיאור: נן(כשמתו)ככל  ביסהכ ורתמס 

ית פריטי הפרעה לתלי רציווהלעלולה רה זה קבמ ,םיי של המזגן/ור הכביסה יתכן ויותקן גם יחידת העיבול מסת: בחלרההע

  .בחייפרט הממהכתוב במאך לא פחות  םיגדול היסכב 

 

   ת בס"מ(ידומ)  הריסים בדירתו תימת דלתות, חלונורש – 3' סטבלה מ 3.5

ם עברימהמקרה, מידות ה ובכיוון הפתיחה. בכל בסוג הפתיחהפתחים,  ם, במידותום הפתחינויים במיקי: יתכנו שהערה 
 ך.שמות בהנוספ תרוגם הע ראההבניה. תכנון וקנות הדרש בתמהנות לא יפחת ושטח החלונ תולתדים בפשיהחו 

 

 תריסים חלונות ת דלתו ---

 חדר
כמות ומידת 

  הפתח
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
יניום/ מאלו

 אחר(מתכת/ 

)ציר  סוג פתיחה
כ(/ נגרר/ כע"

 אחר(

כמות ומידת 
 הפתח 

 ()גובה/ רוחב

)עץ  מרוח
 /םמיניוולא
 ת/ אחר(כתמ

יחה פת סוג
"כ/ כע/)ציר

 כיס/אחר(/ררנג

ות ומידת מכ
 הפתח 

 ב(וחר בה/ו)ג

 /ץחומר )ע
יום/ מינאלו

 (מתכת/ אחר
 שלבים רמחו

ה)ציר/ חיפת סוג
.ע.כ/נגרר/ כ

 אחר(/יכיס/חשמל

 כניסה

1 

 ר רגילהיצ טחוןה בפלד

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 95/205-כ

 רר דיודח

1 

 ומ' מזוגגלא
 רינה,טיו

 ע.ככ. נגרר

--- 

--- --- 

1 

 אלומ' ומ'לא
 מלישח גלילה

 יניד יבוילל גוכ
 235/220-כ --- 235/220-כ

 בחמט

--- 

--- --- 

1 

 .ככ.ע רנגר אלומ' מזוגג

1 

 ידניגלילה  מ'אלו אלומ'

 115/110-כ 115/110-כ ---

 סוןחאר חד

1 

 ילהרג רצי   עץ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 80/210-כ

חדר שינה 
 1הורים 

1 

 להציר רגי עץ

1 

 .ע.כר כנגר ' מזוגגמואל

1 

 ידני הליגל 'אלומ 'ומלא

 115/110-כ 115/110-כ 80/210-כ

 ממ"ד 
)משמש 

 דר כח
 (2שינה 

1 
פלדה לפי 

 הג"א 
 גילה(.ציר )ר

 וץחפתיחה 

1 

 גמזוג 'אלומ

לה או גירציר 
 .ע.ככ

לפי הנחיות 
 הג"א

1 

 אלומ' אלומ'
.כ או נגרר כ.ע

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

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

ם נגררת/יהיסים, ורס דףה ם,יזג דה נגדשתיים, פל אחת או ףנכ
 לפי הנחיות הג"א.          .לכיס

--- --- 

 3 הנשי חדר

1 

 רגילהר יצ עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ וגג' מזאלומ

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

 115/110-כ 115/110-כ 80/210-כ

רחצה  .ח
  הורים

1 
 עץ  + 

  אור -צוהר/צו
 רגילהר צי

1 

 גמזוג 'אלומ
 נטוי

 )קיפ(

--- 

--- --- --- 

 --- 45/75-כ 70/210 -כ
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 תריסים חלונות ת דלתו ---

 חדר
כמות ומידת 

  הפתח
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
יניום/ מאלו

 אחר(מתכת/ 

)ציר  סוג פתיחה
כ(/ נגרר/ כע"

 אחר(

כמות ומידת 
 הפתח 

 ()גובה/ רוחב

)עץ  מרוח
 /םמיניוולא
 ת/ אחר(כתמ

יחה פת סוג
"כ/ כע/)ציר

 כיס/אחר(/ררנג

ות ומידת מכ
 הפתח 

 ב(וחר בה/ו)ג

 /ץחומר )ע
יום/ מינאלו

 (מתכת/ אחר
 שלבים רמחו

ה)ציר/ חיפת סוג
.ע.כ/נגרר/ כ

 אחר(/יכיס/חשמל

ח. רחצה 
 יכלל

1 
 עץ  + 

  אור -וצוהר/צ
 הרגיל ריצ

1 

 אלומ' מזוגג

 נטוי
 +(פי)ק

 קבועחלק 
 וןתחת

--- 

--- --- --- 

 --- 35/135-כ 80/210-כ

--- 

--- --- 

--- 

 --- ור מכניוראו

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 

מרפסת 
 ירותש

1 

 הלירג ריצ עץ

--- 

--- --- 

1 

 .ככ.ענגרר  אלומ' מ'אלו

 155/85-כ --- 80/210 -כ

דירתי  סןמח
 צמוד

 פח 1
לפי החלטת 

 החברה
 הרגילציר 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 75/220 -כ

 

 :ואחרות להטבל ערותה

 כישה(.רהסכם הלשצורף  ראחך סמבמ או פרט מכר זהמבבטבלה,  יןוצבאם  פועל רקב יםיק)ה

התקנת קנט פולימרי בתחתית ובפתיחה רגילה, הדלתות תהיינה עמידות למים ויכללו  23 'מס יבהתאם לתקן ישראלבודות לות דלת= עץ  דלת .א

סב , וי(טנפלת )תשמה פתיח=  פיקפתיחה, וג ס =רגילה ציר , יוםנץ האלומיעיו תהנחיולפי  יל:סוג פרופאלומיניום, = אלומ'  .ס"מ. 7הדלת בגובה 

: יםתריס ,= כנף בתנועה אנכית גיליוטינהררת על כנף ו/או לתוך גומחה )כיס( בקיר, גף ננכ = ניגרר כ.ע.כפלת, ה+ משתרגיל=  )דרייקיפ(נטוי 

= ילה לג .תרבמה מוגטיאל יםלבהש יןי באטם גומ ללקצף כותן מוייאורלבמילוי פו, (ןהיצרי הנחיות )בעובי לפאלומיניום עשויים פח  יםשלבי התריס

  . גיבוי ידני אחד, לגלילה החשמלית, בחדר דיור() ילמשח מצעות רצועה ו/אולה, באי מעכלפתריס נגלל 

 /תהדלתו לסה"כ תאיםתבדירה  יתללהכובלבד שהכמות  בטבלהאחד מחדרים ל ש רבתיאו עידרים יכולות להופ, משותפים לשני חחלונותות/דלת .ב

 .ג האוויריזות מכרעמ ס"מ כהכנה לתפקוד 3עד  רצפהעל בהו מתות פנים יוגי דללותכן ושי .להבטב תונויחלונות המצ

ות וחל המורכבים משני, לפי דרישות התקן ייל/בטיחותגר( Double Glazingכפול ) זיגוג שקוף םניום עמאלומי ,)למעט ממ"ד( טרינותיו /חלונות .ג

ו בעלי תו יהי יהםכיבור תוהחלונ. פי תכנון(ר לאח או ממ" 6בעובי של ח אויר מרוו םעחות, לפ "ממ 4 יבובע)זיגוג  יהםניאוויר ב ווחרמ עם זכוכית

י דתקנו על ייות נעילה. החלונוות, מנגנוני פתיחה וצירים, גלגלים, ידיות מובנ ,EPDMגלי זיגוג, אטמי גומי תקן ואביזרים מקוריים, ובכללם: סר

 לכל במסילות :תתושר .קוד העורףחיות פלפי הנ, נף/ים פלדהם מזוגג עם כיניומוסוג אלמ ןחלו יהיה בממ"ד היצרן. םערשה מטין מוקמת

 .אחת רשת לכנף כהכנה במסילה נוסף נתיב יותקן ,החלונות

תקן יו חלון, יס אותרב הרהסגו ותמרפסת שרלבאם פונה טבח מסניטריים וב בחדרים בחדר שרות, לקיר חיצוני מזוגגתו/או דלת בהעדר חלון  .ד

 .י(פת כיסו)לרפות רפ מכניור ורוא

קבוע משולבים בזיגוג תכן פתחים הי ץ האלומיניום.יוע ו/או סוג פרופיל, גוון, עפ"י תכנון האדריכל .םיוינומעשויים אל חלונות והתריסיםמסגרות ה .ה

 .ירות מסךמחסום, ו/או קהמשמש כמעקה/

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

 .ות כיבוי אשודריש אדריכלה ןתכנות, לפי או רפפות קבועו/ו ו/או אוורור מכני ו/או סבכה בדלתעשה באמצעות חלון י (ןשנרכש מחס ככל) ורור המחסןאו .ז

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

מ מ" 1.25עובי של במגולוונת  שקוף בניה מפלדהמ .תחתון, מעצור דלת ומספר דירה מברשת סף ,ו"רוזטות"ה נעידית נדר, צירים, מגן צילי

 כר.בחירת המוי ר. גמר לגוון לפבתנו צביעהאו  בחיפוי ויניל לפחות. כנף הדלת והמשקוף יהיו

  בטחון/אש.רות בקומת קרקע יתכן ויותקנו דלתות דיל ות, בכניסהנחיות רשות הכבאלפי ה .ההחברבחירת גוון לפי   ניל,ו יפויצ ממ"ד תדל .ט
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ה ערך בכל היבט ר שוווי אחמיל פלקסבורד ו/אוחות מודבקים על מסגרת עם מילוי ה עשויה משתי לונף הדלת תהיכ פנים: י דלתותמכלול .י

המתאים  ציפוי חיצוני מתועשו ע אצבמייקה או פורגמר וף הדלת. סוג משקתאם לצירים יותקנו בה אחר.ם, ייקסטיקה, וזק, אקחו –קודי תפ

אלי ן ישרלתק בהתאםלת יהיה הד משקוף. צדדים לפחות 3-צופה בנף הדלת )קנט( מבהיקף כ .יםמתכת משני הצדד ידיות , עםלעמידות במים

יה / מקלחת מבטא בחדרי ם. תו יהיה עמיד למיחר התקנוף לא. המשקאטימה יפס כולללת לד מר תואםגבו עץ פולימרי את הלבשו בעל 23ס' מ

פחות ים לגוונ 3ו מתוך מגוון דוגמאות שיוצגו לכש מתוך לבחירת הרו וון:ג   ף הדלת.אור, מזוגג בכנ-מנעול סיבובי דמוי "תפוס פנוי" וצוהר/ צו

 על ידה. חר/ושיבם יו הספק/אברה ו/ידי החעל ו מהם לבן(, שיוצג)אחד 

 בנוסף, .קבוע סורג קבוע, אין לאמור לשמש את כלל הדיירים בקומה( )בחרום ומתיק ץלוז כפתח חיהמוכר  בדירהפתח ממ"ד ובב -וץפתח חיל .יא

 .הן הפתיחוחה וכיסוג הפתי ותהחלון/תריס, לרבסוג  הפתח,דות ו שינויים במישויות המוסמכות כפתח חילוץ יתכנח שיוכרז ע"י הרבפת

 2 -ם כסף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהיחיצונית.  נגררת,/הנפתחת מה,טולת פלדה אמרחב מוגן הינה דכניסה לדלת  :פיקוד העורףשות דרי לפי .יב

 ,שונים ם בקוטריםליתחי אוורור מעוגכן  פגוג ו+ זיון אלומיניום אחת או שתיים, הנגררות לכיס. חלחלון פלדה כנף  מפלס הדירה.ס"מ מעל 

 רוצתיפתח האוורור וליד ע"ג הקיר  פיקוד העורף(,נחיות י הלפ)ון אויר סינ מערכת התקנת לפרוק. יתניםפלדה )פלנצ'(, ונאות יסקבד חסומים

ינתו תקהרי שסינון, ן המתקה החבר ע"י דגש שבאם סופקיו (.2010)תקנות הג"א מאי  צרן.כת לפי מידות הימידות המער הפרעה מקומית.

שהוסמכו לכך ע"י פיקוד  נוספת ע"י הגורמים מותטיתקינות ואבדיקת כש, יחייב ע"י הרורוקו יפלכן וד העורף, פיק ע"יו ראושוקו דנבנתו והתק

ר הביצוע בפועל יגבל בפוע יצועהמכר לבין הב מצוין בתוכניות המכר ו/או במפרטשל סתירה בין ה כי בכל מקרהניעת ספק יודגש למ העורף.

 ף.העור ודיקת של פנוכת מעודואם הנחיוהת

רים אביז ורך בהתקנתהצעקב , "נטו"אינן מבטאות מידות פתחים ווערות בס"מ, מש יהבנמידות  , הינן3מס' טבלה ורטות בת המפהמידו – מידות .יג

 מסך ותירינות/קטריונות/ודלתות/ חלי של מלבנ ,מיניהםם לייהיקפ יליםפרופמשקופים ומויים ו/או מסגרות סמויות וכן  כגון: מלבנים ס משלימים

  בתקנות התכנון והבניה.  כנדרש לפתחים אלו  שטח,ות/ידממא יפחת ל יםפתחים המתקבלגודל ה מקרה בכל .)לפי הענין(

 

 

 

 ים בדירהברואה וכלים סניטרמתקני ת – 4טבלה מס'  3.6 

 טבלה זו(הערות לאחר גם )ראה   
 

 קןמית
 יקוםמ

 רחצה כלליר חד םר רחצה הוריחד חטבמ
 ת מרפס

 שירות
 אחר

 מטבח כיור
 לה(כפו/)בודדת

 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- ערה )א(ראה ה

 --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- אין  ₪זיכוי 

 צהכיור רח

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- שולב בארוןמ 40/50 -כ ---

 --- --- 3.3.3עיף ה סרא 'א --- סוג

 --- --- אין ראה --- ₪ י כוזי

 ידייםטילת כיור לנ

מידות 
 מ()בס"

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

 --- --- --- --- --- סוג

 --- --- --- --- --- ₪ כוי זי

וארגז  אסלה
 )ב'(שטיפה

 

ידות מ
 ס"מ()ב

 --- --- צרןדות הילפי מי יצרןת הלפי מידו ---

 --- --- א' 'א --- סוג

 --- --- אין יןא --- ₪ זיכוי 



 

 

 

 

 

 

 , ג'ב'נספחים א', 

 31  ךמתו 18 'עמ 20.04.2021תאריך:  / V,V*דירה מדגם  / גן ,חדרים 4 / 151מגרש  כן /שתמכר לרט ממפ / באר שבע -רקפאה נתכושב / נגבוני ה ץפר / ניהת הבמסד לאיכו

 

 קןמית
 יקוםמ

 רחצה כלליר חד םר רחצה הוריחד חטבמ
 ת מרפס

 שירות
 אחר

 בט/ אמ

 מקלחת

מידות 
 ()בס"מ

--- 
ן כל די ראותהולפי 

 ראה בהמשך
 170/70 -כ

 ()אמבטיה
--- --- 

 --- סוג
 ריצוף משופע

 ()מקלחת
 --- --- א'

 --- --- אין --- --- ₪ זיכוי 

ם קרי למים סוללה
מהקיר  ור,כיל יםחמ/

 משטחאו מה

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

 --- --- א' א' א' סוג

 --- --- ראה נספח ג' ג' ראה נספח אין ₪ י זיכו

ללה לאמבטיה סו
 ם וחמיםים קרילמ

 --- --- )ה(וללהס --- --- דגם

 --- --- 'א --- --- סוג

 --- --- נספח ג'ראה  --- --- ₪ י כוזי

סוללה למקלחת 
 יםלמים קרים וחמ

 --- גםד
אינטרפוץ דרך )-רב

 --- --- --- )ה( (3 רךד

 --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- ראה נספח ג' ---  ₪וי זיכ

 --- יש --- --- --- כונת כביסה ולניקוזמים מ ריבוח

 לשרוול חיצונית דופןב 4"ח פת
, כביסהמייבש מ  יטת אדיםפל

סגירה כולל תריס הגנה ומשקולת 
 שמלוהזנת ח

 --- יש --- --- ---

 כליםיבור מדיח לחכנה ה

ור וז כיההכנה משולבת בניק)
 (המטבח

 --- --- --- --- יש

 --- --- --- --- אין ל(רז ני)ב קררמם לנק' מי

 --- --- --- --- 1 כנה(ל )השות גז לבינקוד

 --- --- --- --- --- )הכנה( מים חימוםנקודת גז ל

 

 :ואחרות בלהטל ערותה

 הרכישה(.הסכם במסמך אחר שצורף לבמפרט מכר זה או , טבלהב צויןבאם  ל רקבפועם הקיי)

גרניט/נירוסטה,  סילי קוורץ/קוורץ /מחרסה, ונלבחירת הק: ס"מ( 80/46ידות מב ס"מ או כפולה 40/60 ידותבמ )בודדת בחר מטכיו (א)

 ת לפיתוצר ס"מ. 40/50 ותמידבחרס : רחצה כיור חברה."י הספק, שיבחר ע/היצרן לפי (:ה שולחני )אינטגרליכיור רחצ נה שטוחהבהתק

  .החלטת החברה

)מושב(  :כיסוי אסלהלפי החלטת החברה.  תוצרת. 1385עפ"י ת"י  ליטר( 3/6דו כמותי ) נובלוק/חרס,מו :פה טיז שארג ת.מונח: אסלה   (ב)

  .נירוסטהבעל צירי  כבד פלסטי

 תמיכה מיטתות ונפיסטר. מילוי עץ בפוליאעם ציפוי ץ ע לדיקפי, שיזוק הני, בעלת חומוגמ"מ ה 3.5ובי תהיה מחומר אקרילי בע ה:אמבטי

 מ"מ לפחות מצופה אמאייל. 2.5 ביופין מפח בעווון או לחילמגל רזלב יליפרופמ

קוז לני עם שיפועים 2279מר העומד בדרישות ת"י דין, בגראות כל הנדרש בהושטח משטח המקלחת לא יפחת מהמידות על פי  מקלחת:

 המשטח.
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, מידות ברז ורעבודה או הכיהמשטח ישור על מקם מוא יוהו ל,מערב חפר: דגם :בח. לקערת מטחסכם(כולל ) ים/חמיםקרם מיסוללה ל )ג( 

ת"י בועומדת ככל שישנה הארץ  ת תוצרתאחת לפחוכש סדרות 3לבחירה מתוך  ס"מ. 20ס"מ לפחות ולעומק  25 -פיה בגובה כתהיינה: 

 .ל ידהשיבחר/ו עם י/פקו/או הסקבלן  ע"י החברה/צגו שיו 1385

 , מידות על מישור משטח העבודה או הכיור והם ימוקמו  יהפ ערבלמ פרח : דגם:כמים(ל חסכול) חצהי ר/ורלכי, םחמי/קרים יםסוללה למ )ד( 

ן בלק החברה/"י וצגו עשי רת הארץתוצ כשאחת לפחות תסדרו 3לבחירה מתוך  חות,ס"מ לפ 15לעומק מ לפחות וס" 15באורך ברז תהיינה: 

  . השיבחר/ו על יד פק/יםו/או הס

וללה מים חמים וקרים מיקס מהקיר הכוללת יציאה תחתית למיל' האמבטיה ס תותקן :מבטיהבא :חסכמים(ולל )כ יםחמ/קריםם לה למיסול )ה(

  ות ומזלף.לפח ס"מ 60באורך  לקה טלסקופי ומוביל אנכימוט הח מתכוונן,רי, מתלה צינור שרשו

 60ל אנכי באורך ביטלסקופי ומו , מוט החלקהוונןמתכה מתלרי, שונור שרל ציכולל יקנבציפוי כרום   ,(3) רב דרך - ירהקמדגם: : תלמקלח

 מ"מ.  15טר לחת בקווראש מק ס"מ 30רך ס"מ לפחות ומזלף. לחילופין ולפי בחירת הדייר, זרוע מהקיר באו

 .דהל יו ע/חרים שיבספק/או ה/ו ןע"י החברה/קבל יוצגורת הארץ שוצת לפחות אחתכש רותסד 3מתוך  חירהטיה/מקלחת, לבסוללות האמב

ת עזרת ידיים/קרים ביו בציפוי כרום ניקל,דגם מערבל מיקסר בעל מנגנון קרמי דו כמותי)ויסות מים לחמיהחמים וקרים  סוללת  למיםכל ה-

 יכללו חסכמים.אחת(ו

 .ילנ יברזו, ובבייבור ל: חכוללת שטיפת אסלהז/י ארגכיורים ות התקנ )ו( 

 .לבן :תוגוון הקבוע )ז( 

 . והזנת חשמל לקו דלוחין או שפכיםר וחיבו ם קרים: מיה כוללתכביסנת כולמ יבורח הכנת ()ח 

 .לא אביזרי קצהאחרת, צנרת נחושת בלבד לא נאמר באם ל: זנה לנק' גהכ )ט( 

 ירונית.שת העסופקת מהרהמה מפרטורבט : מיםםמים קרי (י) 

 למניעת  בתקן ישראלים שעומדי קבועותלרכוש  כש, לבחור אוה, באחריות הרוממבחר החבר אינםאם ב -ה(מבטיא/)אגניתחצה עות רבוק (יא) 

 .  R-11 -ולא פחות מ החלקה

 ו הכיור. א דהח העבומשטמישור הממוקם על ברז = קרי  פרח ע.קבו רז הנשלף מתוך שרוולראש ב= נשלף  (בי) 

  ת. ת אחידית עזרם, במירים /חם לקות מייסו)מיקסר( =  רבלמע  

 ם.רים, לראש מקלחת ו/או לפיית ברז ו/או שניהק/= חלוקת כניסה/יציאה, של מים חמים)אונטרפוץ(  רךד-רב  

 יטה זו הלחות ר. בשטת קונדנסשיב הפועל יסהיבש כבלהשתמש במייש  ממיבש הכביסה יבור ליניקת אויר חם/לח,בהעדר ח ונדנסר=ק)יג( 

 ן נפלט אויר חם לחלל הדירה ייבעת הצורך. למניעת ספק יודגש שעד ף המחייב ריקוןל מיכל איסוים אכמ טתנפלבוש ייהליך העת תלטת בנפה

 בסמוך למכונה.

 וכו'(.יקוז ות/פתחי נלחמקברזים/ת )נדרטיות הקצה הסטערכוז מתוכננים לממערכת הספקת המים והניקובון כי לקחת בחשיש  (יד)

פני גלישת המים, מ וחין, שטח תא המקלחת, ומחסום הקפיקוטר צנרת הדל , ללא התאמתגשם"י "מות דמקלחש גון ראיל כור לעאמהשינוי מ

 צפה.ז ברלקיבולת הניקוהמים הנפלטת ממפל המים  ין כמותהתאמה ב צה עקב איעלול לגרור הצפה בחדר הרח

 מים כגון ט באמצעים מתאיקה, יש לנקוהחל ונעמ פוסחיס לתנה כולה איאמבטיה תקלחת וככל שרצפגם למטיה הינו מבבאשימוש וה הואיל (טו) 

  למניעת החלקה. ותהדבקת מדבקות המיועד   

לאשל כיבוי ה קרהגז בממת וק זרינגנון לניתים מבכיריים הכולללחלון ובכלל, יש להשתמש סמיכות נמצאים בם לבישול )טז(  ככל שמיקום הכיריי 

 ול.הבישה/ות הבל רצוני של        

 

 ן כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחריירות לעיל יותקנו בפועל רק באם צועש התייחסות בהים לגביהם ימתקנד ויוי צבהר כו)מ

 (.ם הרכישהצורף להסכש 

 

 , ברצפה ,ניין(הב ללם לכפיותמשוחלקם יתכן )ביוב קולטני בל רתחי ביקופתצנרת ו: אחר צורךלכל וספים בדירה, אביזרי אינסטלציה נ  3.6.1 

 ש(. ת כיבוי אוכמות, עפ"י דרישו )מיקום יתכן מתזי כיבוי,. האינסטלציה מות עפ"י החלטת מהנדסכבמיקום ו, קרהאו בסמוך לתרות בקי  

  בין דפיקוי בללהעברת גז וכ וצנרת מפוצלאו ו/ יני מרכזימלמזגן יה. ניקוז סטלצטת מהנדס האינלפי החל ,מיקוםב לקי מיםרון למחא  

  .למאיידהמיועד עד המיקום  עבה,למ עדמיוקום היהמ  
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 הערה:  

 דמוי סטטי ויצרו בליטות בודד ואכיסוי מ התקנתיבו ידרשו(, יתכן ויחיככל שבוי, )ם/ביוב/מתזי כימיהצורך במעבר צנרת   

 , כרמה ניתבתכ נוח יסומא בהכרשל ה,צפמוך לקירות ורבסאו /וותקרה  ותירסמוך לקב ,סלים"או "ספ" ותקור עמודים או"  

 יותקנו במיקום שונה מהתוכנית. וןומאילוצי תכנאו שסומנו   

  פתחי יתכן וידרשו ןהבנייים העוברים לגובה בקולטנ ינסטלציהמהנדס הא יש לקחת בחשבון כי לפי הת"י, והנחיות ,בנוסף  

 תחזוקה. צרכיה לישג רש לאפשותם ויחסום אן לאי, י ביקורת אלו וע פתחביצ שידרי הםדירות בב , ולכןביקורת  

 

המערכת התקנת . ות כל דיןתהיה לפי הוראמערכת סולארית משותפת מאולצת  ותבאמצעהספקת מים חמים לדירות : םמיחימום   3.6.2

 .ר()טיימ מיםה וםקוצב זמן לחימוהתקן ם החמים מיה לי לדודשמיבוי חגלרבות  579לי ישות תקן ישראהסולארית תהיה בהתאם לדר

  זר חשמלי והתקן קוצב זמן )טיימר( הכולל מפסקע הסולארית וכולל חימום עם אלמנט כתהמחובר למער אגירה )דוד(יכל ן מתקיו ל דירהלכ

 מני ההפעלה.אש את זלתכנן מרבמאפשר 

 ב וצן קל והתקות חשמבאמצע מיםה וםרית, יעשה חימת סולאעות מערכמצבאם חמים מילספק  ין לא ניתןכל דם לפי הוראות לדירות שלה 

 )טיימר(.   לחימום המיםזמן 

גג  או בסמוך להרות או שימרפסת ביש כגון במקום מוסתר אך נג: מיקום הדוד ;ליטרים 150 :תבקיבול למים חמיםל אגירה )דוד( מכ

     נסטלציה.האי מהנדס תכנוןי עליון לפ

 ת. לחיה, מקמבטא ה,רות מטבח ורחצ: קעיםחמים לכלם מיחיבור  3.6.3

 יש. בחצר/רחבה מרוצפת. :"דלי"רז ב  3.6.4 

 ה(.ת החברקום לפי החלטמי): יש הכנה למונה מים לדירה 3.6.5

 י.פלסט: שפכים, : פלסטיןידלוח ,PPR, S.Pסגול, , פקפלדה מגולוונת: נורות: מים חמים וקריםומר הציח 3.6.6

  .יש: הגז במטבחת ודנק דעה ממקור הגז וגז בדיר צנרת 3.6.7

 : יש.מונה גז לדירהלהכנה  3.6.8

 

  

 (טבלה זות לאחר אה הערו)ר מתקני חשמל ותקשורת – 5בלה מס' ט      3.7  

 'ג חראה נספון, ע ונקודות טלפת מאור, בית תקוי לנקודוחיר זיכמ
 

 מיקום

ת נקוד
 ורמא

 קרהת /קיר
 קפסל מלכו

 תקע בית
 ילרג

 תקע יתב
  מים   מוגן

 תקע בית
 לבמעג חכו

 דנפר

 נק'
 ;הטלוויזי

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון

 נקודות 3 כ"סה

 אחר/ הערות

 לדירה כניסה
 בואהמ או

1 1 - - - 

 לחצן פעמון+ -
 אינטרקום -
מפסק תאורה ללובי  -

 רגות.קומתי/חדר מד
 שמל דירתי.לוח ח -
 ת כוללוררון תקשא -

 . שקע
 טלוויזיהניה/ארון טלפו- 
ם אחר או במקו)

בהתאם לקביעת 
 (נןהמתכ

 רדיו דרח
 כלאו ופינת

2 3 - 
1  

 למזגן()
1 

תוספת  -תריס חשמלי 
ת נקודת חשמל להפעל

 התריס.

 - - - 1 1 פרוזדור

 3מעל  בפרוזדור באורך
זדור הכולל ' או בפרומ

דות נקו 2ית "ר", פני
 ף.+ מחלי ותחמאור לפ

 1 בחמט

4 

)אחד מהם 
חד , ואכפול

מהם מוגן 
 בדרגה
 רגילה(

- 

 )יג( 3
קרר,מדיח תנור,מ
מהם מוגן  )אחד

מים בדרגת 
44IP) 

- 

מיקום השקעים, בתי 
התקע יהיה מעל 

ל ודה ככועבמשטח ה
האפשר ובהתאם 

 ולתכנון המטבח יותקנ
ים ח נפרדשקעי כ

 למקררלמדיח, לתנור, 
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 מיקום

ת נקוד
 ורמא

 קרהת /קיר
 קפסל מלכו

 תקע בית
 ילרג

 תקע יתב
  מים   מוגן

 תקע בית
 לבמעג חכו

 דנפר

 נק'
 ;הטלוויזי

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון

 נקודות 3 כ"סה

 אחר/ הערות

 - - - - - 1 סוןחא חדר

 שינה חדר
  הורים

 

1 
)כולל מפסק 

יף מחל
 למנורה( 

 

4 
 ם לידי)שני

 המיטה(
- 1 1 

 ק')נ אינטרקום -
 ד(דיבור בלב/שמע

   רחצה חדר
 הורים

1 
 )מוגן מים(

- 1 
1 

)בית תקע 
 (ורלתנ

- 

תקע לתנור  בית
 ,בהעדר חלוןחימום+ 

 הכנה לנק' אוורור מכני

 - 1 1 - 3 1 ינהש חדר

 ד/"ממ
 ינהש ח.

 מנורה לפי
יות הנח

 ד העורףפיקו
 1 (למזגן) 1+  1 - 3

וד פי תקנות פיקל
 רףהעו

 הר רחצחד
 כללי

1 
 (ן מים)מוג

- 1 
1 

 )בית תקע
 ור(תנל

- 

בית תקע לתנור 
+ התקן קוצב חימום+ 

וד לל מפסק לדהכון זמ
השמש במיקום עפ"י 

 התכנון. 
 ן,ובהעדר חל+

 כניר מורוהכנה לנק' או

 ותפסת שרמר
1 

 (מיםמוגן )
- - 

2 
 וגן מיםמ

 סה,ביכונת כ)מ
 (יסהכבש מייב

- - 

רחבה 
 מרוצפת

1 
 )מוגן(

- 
1 

 ()מוגן
IP44 

- - 
תריס חשמלי +  כולל

תיחה פמפסק + מנגנון 
 ידני.

 - - 1 - 1 מחסן

מל של החשת צריכ
המחסן תחובר לשעון 
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  ותלטבלה ואחרהערות 

 ת.אח הודת הדלקנקכולל ורה(, מטיל/ אראה -נורה וכיסויא גבי קיר או תקרה )לל בית נורה על = מאור קיר/ תקרה דתקונ (א)

 או יותר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד(. שקעים ני)ש רגיל.שמל שמלי הניזון מזרם חמתקן ח לחיבור ודדע" בק= "ש רגיל(ר )קע מאובית ת (ב)

 ות.חלפר מ"מ 1.5בכבלים  החיבור יבוצע

ר חיבוה ע בנפרד(.שק ספר כלל אחד, נבפנ או יותר יםי שקע)שנ ילרגחשמל  הניזון מזרם וי,יסשקע בודד עם כן מים: מוג בית תקע מאור )רגיל(  (ג)

 ממ"ר לפחות. 1.5בלים וצע בכבי

לכמות  ושאינם תוספת' אף עיבסים ר(, המצוינשל נקודות המאור )בתקרה או קי תאור בלבד לאופן ההדלקה פולה=כ ור הדלקהת מאנקוד (ד)

 '.א מאור המצוינות בסעיףה נקודות

 נקודה/ות "כוח". ם בהכרחושאינ ,רד(ל נפגכל נק' במעד )לי נפרמעגל חשמבי גא/ים על מצם" הנ"שקע/י = נפרד בית תקע מעגל (ה)

 בדרגת הגנה גבוהה.גן מים ומ צההקזר פרד אך אביבית תקע מוגן שאינו בהכרח במעגל חשמל נאו אחר=  IP44 ת הגנהגוקע עם דרית תב (ו)
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בים, ין מחשב – שורתקה, נקודת תונידת טלפללות נקווכו או לחוד ט(קומפלביחד )ת נקודו 3= )מחשב( קשורתת/טלפון חוץטלויזיה/דת נקו (ז)

אינטרנט. /וניםפטלה שתלר יבור הדירהללא חה כאמור, ואפשרות לחיבור לקליטת שידורי כבלים.  רי חובדוקליטת שיור לחיב –ודת טלוויזיה נק

 .סויולל כיכ 1ודול מ 55וקופסא  ירנה בקדת ההכקוועד נ מריכוז התקשורת כהתכלול צינור וחוט משינקודת התקשורת 

 .(עמדת שומר לפי הענייןלדלת כניסה למבנה או לפנים )קשורת לתזרי קצה אבי קודה/ות מלאות כוללנקום(= )אינטר ניםון פפנקודת טל (ח)

  . מ"מ 2.5נפרד עם כבלים ק ובר ישירות ללוח למפס, מחעל גבי מעגל חשמלי נפרד חוכ קעת בית = קודת כחנ (ט)

דת ההכנה עד נקוו ז תקשורתריכוק' תקשורת )מחשב( מהכנה לנ בלבד. יכהט משושרוול"( וח)" לצנרת ת הכוונהאחר לא צוין אםבה"= "הכנ (י)

מניעת ספק ל "תנור להט" )ספירלי(."מפזר חום" ולא  ריות הדייר(,חבא) קןיותחדר הרחצה מעל דלת באם ההכנה לתנור חימום נמצאת בקיר. 

 ן מים.גמו שקע תחימום כוללור נה לתנההכ ברה.הח יופקים ע"מסם לא י חימוצעכי אמ יודגש

תה/ם וא אתם כבידליקים/ממ משני אביזרים נפרדים שונים הנמצאים בריחוק ביניהם, אךיבוי, כ להדלקה/ תנותנקודה/ות מאור הני =חליףמ (יא)

 מאור. נקודה/ות

 שמל.החהנדס ישות מדרהחוק ובעקבות הנחיות  ק'נויים במיקום וסוג הניתכנו שי (יב)

תחובר ישירות יים. הנקודה ן לכירכנקום המתות למת בארון המטבח, מתחלת פאזיקודת תנקן תות =ר תלת פאזייבווללת חגורים הכת מרבדי (יג)

 החשמל הדירתי. וחות בית שקע והמפסק בלנקודה תכלול את כל החיווט לרבה. 2.5/5ל ותחווט בכבלמפסק תלת פאזי בלוח החשמל 

 

 אחרך או במסמ זה  ך בטבלה, במפרט מכרצויין כק באם רעל בפו ולעיל יותקנות ת בהערהתייחסו יש םים לגביהקנד ומתכי ציור )מובה

 צורף להסכם הרכישה(.ש 

 

 לתאורת לילה  בתמנגנון שוחדר מדרגות בלחצן להדלקת אור  .יש: מאורת ודקונ מה:ית: בכל קוחדר מדרגות/ מבואה קומת  3.7.1 

  ש.י :קומתית בואהדירה להדלקת אור בממתוך ה צןלח .שי :אור תלחצני הדלק ש.י אור:גופי מ. ועהבק                             

 בקשה להיתר(.) יהבנוהון תקנות התכנהכנת שרוולים )צינורות( בדירה על פי : טלפון חוץ 3.7.2 

 .רהטת החבאו אחר לפי החל ,םזמז צליל: .לחצן סוג:פעמון:  3.7.3 

 "י.תי דרישות הלפ ,טנדרט: ס: סוגשקע/רי הדלקהיזאב 3.7.4 

 לפי  מיקום:ש : יבתוך הדירה )כולל שקע רגיל(,דירתי ולוח תקשורת  ם(מודולי 6-פנוי ל מקום)כולל השארת דירתי  ח חשמללו 3.7.5  

 אין.שעון שבת: ש. : ימפסקי פחת החשמל.  מהנדס וןכנת  

                           ב זמן.  קוצ ש.  כוללי :שמליחשמש/ ם,דוד מינקודת חשמל ל 3.7.6 

 . פראמ 3×  25: תלת פאזי: בור דירתיגודל חי 3.7.7 

 אשית בקומתכניסה הרה לחצן לפתיחת דלת כולל, דיבור שמע )אינטרקום .5 טבלהפורט ב: כממיקוםיש, : מערכת אינטרקום 3.7.8 

 .ורים(ינה הר שבחד רולשמע ודיבופומית  ,הכניסה  

 ן.י: את(נפרד)ור סגמעגל ת בנוספ הטלוויזי רכתמע 3.7.9 

  תיזיה רב ערוצילקליטת טלוור לכבלים לחיבו הכנה :זיהויטלוהכנה לקליטת שידורי  3.7.10 

  . (זה אשר תספק שרות ערוצית -ת הטלוויזיה הרבלחבררות שישולם ע"י הקונה ישר יא בפועל ללא ממיר וללא חיבור )   

 :ריםיתקנים אחמ     3.7.11 

אזי ולרשת החשמל ר תלת פבותאים לחיחשמל הדירתית. המערכת תצריכת הה של ולבקרטור ימערכת לנן ותקירה תדבכל  -

 משתנים.ה ריפי החשמלזנת תעהאלית ותאפשר הישר

 :לולתכמערכת ה

 שמלי, רכיב המודד זרם חעל רתית אשר מתבססת דיהחשמל ה וחיחידת מדידה בל 

 .לחוטיור אדתקשורת לשידת יחי( יתלת פאז לוחזרם עבור י חיישנלושה )ש

 ה ברורה.ומית ומציג אותם בצורצורה מקב הנתונים אלחוטי המקבל ומעבד את דיגיטליצג 

הצג יציג לפחות את מהרצפה מ',  1.5ה ובנגיש ובגם במקו בואת הכניסהבמ /סהת הכניבסמוך לדלה בפנים הדיריותקן הצג 

 . תלותם הכספית עואש( ")בקוטרת צטבוהמ שוטפתה נרגיהכת האצרינתוני 

 .3.5 ים סעיףתחבטבלת פ ראה גם תריסים .ים/שמליח יס/יםר לתרחיבו -
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 בדירה: חימום,תקני קירור / מ.         4 

 :ולתכל שרא ,פאזי תלת סטנדרטית אחת מרכזית מיני למערכת דבלב הכנה ,ישן. אי מרכזי ניתי מיירד וירמיזוג או 4.1 

  לכל וקצר יליע אוויר פיזור המאפשר אחר םקואו במי ןהמסדרו או האמבטיה חדר תקרת יתלתחת בצמוד יידאלמ מתוכנן קוםמי      .1                   

 ;דירהה חלקי

                       תוכנןהמ מיקוםה ןיב הרצפה ויבמיל ונעה רקיכנסת במו חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "צמה" תלרבו שותדרהנ התשתיות ביצוע      .2                   

  מוצא .הכביסה ורז מסתקולני וא רצפה וםחסלמ המאייד ניקוז 3* 2.5נפרד  למעג כוח שקע ,נן למעבההמתוכ וםהמיק ועד למאייד                            

 .בפועל המערכת תתקנהל עד ,בסג בלוח כיסוי ותבאמצע הסתרה יכלול "צמה"ה                            

 .ר המסדרוןקי על התרמוסטט למיקום עד ידאיהמ מיקוםמ קיר לפיקוד ריק שרוול התקנת                         3.

 .אוויר מיזוג יועץ דיי על מערכתה לתכנון בהתאם היהי נותהכה קוםמי       .4                  

 .עביםמה / מעבהה םלמיקו תרוסמו צנעמו וםמיק      . 5          

 ה תכלול:ההכנ זה ד. במקרהצע הכנה למזגן עילי בממ", תבוףד העורפיקו ישור.       בא6  

 ל. שמלוח החה ישירה מזנמל נפרדת הודת חשנק -                    

 סה.ר במכגינור ייסהצ ירה. קצהבד פעיל רצפה סוםאל מחיקו מים, מנקודה בקיר מחוץ לממ"ד ועד נ צנרת -                    

 תכנון.הסתר ע"פ בה יהיה במקום מוצנע ומוום המעמיק -                    

 ר.האוי וגמיז יועץלתכנון ם הנ"ל בהתא ההכנותכל  -                            

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

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

 .מים ניקוז וצנרת גז צנרת חשמל, צנרת רבותל הנדרשות

  .ןאיין: ניבב רכזיתמממערכת ון מיזוג אויר דירתי הניז 4.3

   .ןאי: על בגזהפוום מור חיתנ  4.4

 (.)בחדרי רחצה .מוגן שקע הכוללת חימום תנורל נקודה תבוצע. : איןם הפועל בחשמלחימותנור   4.5

 .אין :םרדיאטורי  4.6

 : אין.ייםלחשמ יםקונבקטור  4.7

 .: איןרצפתי תתחימום   4.8

 : אין.מיתקנים אחרים  4.9

 

 סן:רה, במחיבד בטיחותו אש כיבוי סידורי .5

 .: יש()באם נרכש מחסןב .הכבאות תע"י רשודרש יככל שי: הבדיר לרים(:רינקטומטית )ספאו אשי רכת כיבומע 5.1  

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

 יש. )ממ"ד(: רחב המוגןבמכת סינון רמע 5.3 

 

 ות פיתוח ושונות:ודעב .6

 יהחנ 6.1 

                      רש;המג : בתחוםכולםה. יהבני היתר לפ :ניםהבניי לכל יהנח ותמקומ כלך הס 6.1.1   

 קרקע. מתיש, בקו :לפרט() במקום אחר חניות . ו/או בפיתוח רתףהמומת בקחניות כל ה                                

 כר.ת המבתוכנימצוין כ: וםמיק הניהב י היתרפל: יותחנ מספר: יש, טית/משותפת(פרחניה לנכים ) 6.1.2   

 צגת תג נכה רשמי  )עם ה רוכש דירה נכהלהיתר, תימכר לפח החניה סתוח ובנומן בתכנית המגרש/סביבה/פיכמס חנייה לנכים             

 .ו נכהינשא לדייר םוג ניםנייהבנכה, בין כלל דירי  ש בורה(, ובהעדר רוכעם משרד התחמט                               

 ש.: יתאורה תמערכ ל.לפי הנחיות האדריכ, שתלבותים מאבנ /מוחלק טוןב ה:לא מקוריה חנ תמר רצפג 6.1.3  

 יש.: שה לחניה מהכביגיש 6.1.4  

 המכר.מון בתכנית סי: לפי וםקמי ת.חואחת לפ: רהמספר חניות לדי 6.1.5  

  אין. :לחניהבכניסה  וםמחס 6.1.6  
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 שמגריתוח הפ 6.2 

  מבואת ברוחב לפחות[ מרוצף יהיה  כניסה בילש  .יןינבכל ל סהעד למבואת הכני שבילים/וניחיצ רחבה תתוכנן רשגהמ בתחום                               

 .ןגינו לבע ומואר, ]לבנין הכניסה   

 .עיתבטאבן  ות/ט/ אספלט/ אבנים משתלבלי: בטון/ גרנור גמרשבילים: חומ 6.2.1  

 .גוון בהיר ניתן בעלהיה ככל הריצוף יה בות/ אבן טבעית.משתלפלט/ אבנים אס /ליטן/ גרנובטו: מרגחומר : דרגותמ /םשבילי 6.2.2

 וני במים בהתאם סכגינון ח ל הפיתוח(וכנית אדריכת )על פי .שי :חיהצממצורפת(. )על פי סימון בתכנית  .שי: תפתחצר משו 6.2.3   

  .לאותקרד החחיות משהנל                                

 במים בהתאם  חסכוניפיתוח( גינון י תכנית אדריכל ש. )על פי צמחיה: .( י סימון בתכנית מצורפתעל פ)יש. : ותפתמש רחצ 6.2.4  

 ת.רד החקלאולהנחיות מש

 . (קיהשרכת הוללא מען ונלא מג חלשט ונהכוה ,)חצרכר לפי תוכנית המ :ר מחדרחציציאה ל; יש: הגן ותה/דה לדירמוחצר, צ 6.2.5  

 "י הרוכש בעתיעשה ע הבניין (ם משולי ימ הרחקתני הקרקע בחצרות פרטיות )לוז פשיפועי ניק דורי: סהערה   

 . דור הגינה הפרטיתסי    

 ,וכו'(ת חושו ת,נרצ, רזב/יםמ)לחול , חביוב ומיםשמה/ות, גז, גייתכן : ות גןה/דירצר הצמודה לבחשותפות, מערכות מ פירוט 6.2.6  

 (.א בהכרח יוצג בתוכנית המכרושל ןהעניי לפי הכל) ויכיב רת,קשותל, מחש   

 מ"ר. 7-לא פחות מבשטח  : יש,ןות גה/דה לדירמרוצף בחצר הצמומשטח  6.2.7  

 הרשויות.  שתי היתר הבניה ודרילפחומר: : שגרות של המ/בחזית דרג 6.2.8  

 .חברההביעת ולפי ק רתושח המאתוהפיוכנית ת לפיע מוצבגובה מ   

 אין.(: בחלקה מה פתוחהקו) ודים מפולשתעמ תקומ 6.2.9  

 

 משותפות מערכות .7

 מערכת גז: 7.1 

 ר בתוכנית ואהמת ובמיקום ,הגזאום עם חברת בת, רקעיק -גז תת י/צובר אמצעותב סידור מרכזי פקת גז:נה לאסהכ   7.1.1  

 ת הנאה וזיק נהרך תינתהצו במידת קומית.המ ותהרש ישותדר עפ"י אוו/ ברהי החע" יקבעש חרם או במיקוא נייןהב המגרש או   

  ותחזוקתה.נרת הגז צלהנחת     

 .רת הגזבבעלות חב הינםפקת הגז וצנרת אס ,י הגז כאמורצובר/ מובהר בזאת כי   

 ;: ישירהלדמרכזי  ממקורגז  צנרת 7.1.2  

 (.63.ף )סעי 4 ה טבלהרא: קוםמי. יש: ירהבתוך הד זקת גאספצנרת  7.1.3  

 

 :אש דורים לכיבויסי 7.2 

 ץ הבטיחות.ות יועהכיבוי והנחי רשות פי דרישותל :דרגותמבחדרי  מערכת להפעלת לחץ 7.2.1  

 חיות יועץ הבטיחות.הנרשות הכיבוי וות לפי דריש :יםורפרוזד/תבמבואו שןרכת ליניקת עמע 7.2.2  

 יועץ הבטיחות.יות הכיבוי והנח שותר ישותי דרלפ :רים(קל)ספרינזים מת –ית מטטואו ת כיבויכרמע 7.2.3  

 ץ הבטיחות.ות הכיבוי והנחיות יועשות רש: לפי דריולתןרגזי כיבוי ותכלרבות א יות כיבועמד 7.2.4  

 יועץ הבטיחות.ת ות הכיבוי והנחיורש פי דרישותל :י עשןאגל 7.2.5  
 

 יבוי בשטחים משותפיםות כארונ)הידרנטים( ווי יבזי כ, בראש כיבויו גילוי רכותמע רבותל ת,באודורי הכיסכל  רה:הע     

 ת הכבאות.ות רשוכמות לפי דרישמיקום ו רטיים,פ או             

 

 חות.טיוהנחיות יועץ הב רשות הכיבוי ותי דרישפל: מרתףת בקומר מאולץ אוורו 7.3 

 ין.א: רות(דיה זנת)לה זיתכריר מאוומערכת מיזוג  7.4 

 .אין רים:לשימוש הדיי ים/דרר בחאוי זוגכת מיערמ 7.5 

            כניסהה דלת ליד קרקעה בקומת ימוקמו הדואר תיבות מיקום: שגוי. לדואר  1הבית, לוועד  1 ל דירה,לכ :תיבות דואר 7.6 

 .816י "תו יהובני וןתכנ תנותק לפי יוםמינאלו יתחז ותבעל היויו ניםנייהבבמקבץ אחד לכל או  , יןבניכל ל                    
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 : ם אחריםתקנימי 7.7 

 לשימוש כלל  חדר/ים לקים משותפים(,בח)רה תאו ם, מערכותר מימאג, מים תומשאבומערכות סניקה   

 צים.ם והיועתכננימת הינוכתפי ל וכמות: םויקמ .וכו' סמוכים לטובת הבניין יניםניבבאו  ים סמוכים,ניטובת בנילון בנייב הדיירים  

 

 יתערכות תשתמבנה למר הבויח .8

 המקומית.לפי הנחיות הרשות : צרחל פרדנ מונה מיםש; : יתלבי ראשיונה מים מ; : ישחיבור לקו מים מרכזי 8.1  

 יש. :יזרכוב מביחיבור ל 8.2  

 ש. י ;לחשמבהתאם להוראות חברת ה ,ת החשמלרשחיבור הבניין ל 8.3  

 .ים' הטלפונדירה לחבר החיבוכולל )בקשה להיתר(: לא הבניה תכנון וה לתקנות תאםבה :יםהטלפונ ין לרשתהבני ריבוחלנה הכ 8.4  

  (.3.7.10 ם סעיףג אהד )רלבהכנה ב .אין (:אינטרנט/ה)טלוויזילרשת תקשורת בניין חיבור ה 8.5  

 פועל שביצועם בעבודות ה. ישכהר במחיר םכלולי, גישה ידרכ ,קוזני ומכים,ת תורקי, ה: כביש, מדרכפיתוח כללי הגובל במגרש 8.6  

 החברה. באחריות ינםיעשה ע"י הרשות המקומית א  

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

 .הרשות המקומית יע": אשפה יוינפ  

  

 רכוש משותף .9

 :ףתומשה שתיאור הרכו 9.1 

 כר.תוכנית המותפים בכמשו נסומבאם : םמשותפי חניה תומוקמ    9.1.1   

 .יש: (חלקית חהפתו ועמודים, ת כניסהקומ) חלקית קומה מפולשת 9.1.2   

 ברה.בחלפי החלטת : דים לדירותמחסנים שאינם צמו 9.1.3   

 .: ישה )לובי( בקומת כניסהאבומ 9.1.4   

 יש. : תימתקו מבואה )לובי( 9.1.5   

 ן.יינל בבכ 1(: )מספר תמדרגו דריח 9.1.6   

 ן.בכל בניי 1 :מספר מעליות: יש; מעליות; : ישיתפיר מעל 9.1.7   

 יש.ם על הגג: ק התפוס על ידי מיתקניהחל ותפח: לגג משותף 9.1.8   

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

 אין.: ותףשמם דיוחדר ד 9.1.10   

 ת, שאבוחדר מר, בות סחרומשאמערכות סולאריות,  :( כגוןתשותפומ ו/אויות ות )פרטכניט תרכו: יש מעעל הגג תקניםימ 9.1.11  

 . דין כלרוש רשות מוסמכת על פי אחר שתד וכל מיתקןמים מאגר           

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

 שותף ש ממסומנים כרכוהים במפרט זה, ים אחרפורט בפרקכמ: ותףמש ושכם רית שהינם של הבנוספי קיםלחם וקנימית 9.1.13   

 אם מהרכוש המשותף:שאין להוצי (מיםיאם קיב) ים/חלק 9.2 כר.ת המבתוכניו   

 מילוט(.) ,מדרגות י/רחד 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 .תפותשמגישה לחניה  9.2.3   

 כניסה.ומת קבבי לו 9.2.4  

 .ימתקולובי  9.2.5  

 ג.על הג ם(תפיהמשו) ת אל המיתקנים השוניםמדרגו גישה מחדר 9.2.6  

 דר מכונות.ת אל חשה מחדר מדרגוגי 9.2.7  

 .)משותפים( י/יםכנחדר/ים טלי מתקושה מחדר מדרגות או מלובי גי 9.2.8  

 .הגגל ע משותפים םיקנתיהתפוס על ידי מ –חלק הגג  9.2.9  

 .עליותמ 9.2.10  

 מוגנים בדירות(.רחבים יש מ -אין) .קלטק /מ"ממ 9.2.11  

 שותף.החברה כרכוש מי שיוגדרו ע" ככל: אחרלק ח 9.2.12  
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 בית משותף 9.3 

 או בבית  תףושמחוק המכר דירות(, המוכר דירה בבית  –)להלן  1974 – ד(, התשל"תרו)דיר לחוק המכ 6בהתאם לסעיף  )א(  

 ון המצוי של התקנ ראהיל על הבית מבטל או משנה הותו להחת או שבדעעל הבישחל  וןקנמשותף והתכבית הירשם לעד ויהמ    

 אותו עניין; ואלה העניינים: טים עלפרהמכר  זהולחרף לצן, חייב לכלול במפרט או העניינים המנויים להל יין מןהמתייחסת לענ    

 ף;הרכוש המשותמ קלחהוצאת  (1)    

 ירה;מוד לדף הצתשוהמלק ברכוש של החיעורו ש (2)   

 בקשר אליו; ביםותים המחויתף ובשירמשוור ההשתתפות בהוצאות הבית השיע (3)   

 ניהול הבית המשותף; סדרי קבלת החלטות בדבר (4)   

 ות;ירד ר)א( לחוק המכ3קבע שר השיכון בצו בדרך האמור בסעיף ש ניין אחרעל כ (5)   

 תחייב , כמי שהמכרראוהו, על אף האמור בחוזה ה)א( י סעיף  קטןויים בהמנ םניייניין מהענעל ע פרטים רמס אלר שוכמ )ב(  

 על הבית  המשותף.  לגבי אותו עניין יחולוהמצוי וראות התקנון שה    

 

 כוש המשותף הצמוד לדירה:ברשל החלק  רויעוש 9.4

 של כל ח ( לשט5א' סעיף  זה פרקמכר  רטמפכמפורט ב ישובהאופן חותה רדכהג) ן שטח הדירהביש סיהיה קרוב ככל האפשר ליח 

  רשות  לכ ידיל כפי שיידרש ע ית המשותף,ט אחר הקשור ברישום הבבכל פרן ביחס זה או יקוכפוף לכל ת, זאת בןניייחידות הדיור בב  

רה ים לדיצמודהם חיחשבון השטקחו בלא ייל ותףשמש הכוירה בבית ברד לכ בחישוב חלקה שלהמוכר רשאי לקבוע בתקנון, כי סמכת. מו

 (.6רט זה פרק א' סעיף תם במפ)כהגדר

 יהול הבית:נ החלטות בדבררי קבלת סד 9.5

 .1969 -ין התשכ"טפי הקבוע בחוק המקרקע היה עלי 

 

 :אות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליווצתפות בהתשההר עושי 9.6

 .הירד צמוד לכלשותף הכוש המק ברלחל הש פי שיעורו לעה יהי 

 צאות הקבועות של אחזקתיב ההולקן היחסי ברכח בתשלוםויבו יחבפועל וש ידי המוכר ולא יעשה בהן שימתהיה בחזקה בהן רות שהדי

 ומןשליה פטור מתהיר כווצאות בגין צריכה בפועל ביחס לרכוש המשותף, אשר המההם רכיב ולתשמ ילהרכוש המשותף בלבד, להבד

 ן כאמור בתקנון המצוי.עה שלהויות ההצבוע מזכלגר יבלמ ות, וזאתהאמור לדירותיחס ב

 

 לרכוש המשותף(: יוחזרואו ש/משותף )וה צאים מהרכושלקים המוהח 9.7

  בצ"מהכניות ותף השטחים הבאים אשר מסומנים בתמהרכוש המש אויוצ, כםסהב זהן מבלי לגרוע מהאמור בעניי      

  .רמכה או בהסכםמכר ו/מפרט הים בנימצוו ו/א      

 רה.של החבף לפי קביעתה ותות בבית המשמדו לדיריוצגרש מוצאים מהרכוש המשותף וחום המהחניה שבתקומות מ .א

)למעט חדר עגלות משותף, באם  החברה י קביעתה שללפהמשותף  תבישבת כוש המשותף ויוצמדו לדירוהמחסנים יוצאו מהר .ב

 ף.המשות ישום הביתמועד רעד  וכרנמואשר לא משותף רכוש הו מהאצשהום כל השטחין כו. (םקיי

 ל(.לעי 9.2.9מור בסעיף כא)למעט החלק וגגות ת ינו, מסתורי כביסה, גמרפסות .ג

 . מוצא מהרכוש המשותף  יים()באם ק חדר השנאים .ד

        עלו שתחול לה ו/אספת החר נויעין ינל תכניות בכ פיולה אשר אושרו ו/או יאושרו לבנייה במגרש לפי התב"ע, יבנויות הכזל כ .ה

 בעתיד. ו ן עיר שיאשרייות בניתכניה עתידיות שייווצרו על פי יות בנ, וכן זכוהקרקע

שבבעלות המוכרת  ו החניות והמחסנים לתאדצמות, יורילדם ניצמדו כל החניות ו/או המחסשום הבית המשותף לא יובעת ריככל ש .ו

 .כמפורט לעיל

 

  ____________   ____________   ____________ 

 חתימת המוכר     תאריך          הקונהחתימת          

 

 בית המשותף.יגות הרו לקונה ולנצועבנוספים שי מסמכים 'ח אנספ
 ואזהרות.ערות כלליות ה נספח ב'

 .זיכויים תאוטבל       ג' פחנס
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 רותדייגות בעלי הצלנו מסמכים נוספים שיועברו לקונה – 'נספח א

 

 ט:ד של המפרתי נפרק בללכחו אלו יצורפ ניותתוכ 10.1  

 דירה.ה( של )חיצוניותדות כלליות חדר ומימידות של כל  ללתהכו 1:50 -לא קטן מדה תכנית הדירה בקנה מי 10.1.1   

 ה.המשותף בקומ ושכרהכוללת סימון ה 1:100 -ן מת הדירה בקנה מידה לא קטצאומה בה נמקהית כנת 10.1.2   

 מה.בקוללת סימון הרכוש המשותף הכו 1:100 -טן מה לא קמיד הקנב מה טיפוסיתת קותכני 10.1.3   

 משותף ה מון הרכושיסלת ולהכ 1:100 -מידה לא קטן מרתף בקנה ות; קומות מת מפולשת כניסה/ קומוקומתכניות  10.1.4   

 .1:200דה מיה נקן לקטבצילום מו ףרלצ ןושטחים דירתיים מוצמדים; תכניות אלו נית   

 .1:100 -מ לא קטןקנה מידה ת גג בקומ תניתכ 10.1.5   

 משותפת חצרהכוללת סימון  1:250ניה בקנה מידה היתר ב בלתהמקומית לקות שהוגשה לרשגרש כפי המ תכנית 10.1.6   

 צמודות. תוגינו

 

 פי בות עלן לריד כלבהתאם לור למס ר, שישמוגיה מריחות ולורכהמע ללכ שושימו בעת מסירת הדירה יינתנו הוראות תחזוקה 10.2  

 דירות בעניין: ק המכרחו   

 ימורם.בי הדירה על גרכיתחזוקת כל שוטפות לות פעול )א(   

 מערכות מיזוג אוויר, מערכות בטיחות, דירה לרבות ב המותקנות תושירה ותחזוקה מונעת של מערכותתחזוקה כוללת  )ב(   

 .א באלהוצכיו יותכנכות אלקטרומרמע   

 יות, אם נדרשות.ותקופתת שוטפות ביקורויון פואת תדירו )ג(   

 שר.ק ירתיצספק ומספר טלפון ליצרן/ ים בדירה, לרבות שמותתקנהמו ציוד ומערכות של דות אחריותכני ותעוט טמפר )ד(   

 

  מור שלהגי ימרחוהמערכות ו שלה תחזוק ותראוהת וניתכ (1) נייןבב הנהמוכר ימסור לרוכש דירה אשר לו נמסרת הדירה הראשו 310.  

 עניין:בת ירוהמכר דחוק פי  ת עלרבוחובה למסור בהתאם לכל דין לן שיש הבניי  

 ם.ל רכיבי הבניין על גימורלות שוטפות לתחזוקת כפעו )א(   

 ות מיזוג מערכליות, מע, תוטיחב מערכותרבות לן ייהשירות המותקנות בבנוללת ותחזוקה מונעת של מערכות כ תחזוקה ב()   

 באלה.וצא וכי מכניותת אלקטרו מערכו ויר,וא   

 .נדרשות אם ותקופתיות,ות קורות שוטפאפיון בית ותדירו )ג(   

 נה, לרבות שמות יצרן/ ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.מבמותקנים בה כותערעודות אחריות של ציוד וממפרט טכני ות )ד(  

 מיליה.יפקס ומספר ספר טלפוןרבות מוח לתפיוה, המערכות נייןשל הב יםננכתהמ ותרשימת צו ה()   

 ותקשורת, מערכות בטיחות חשמל טלציה סניטרית, של אינסות בלבד משותפת ה( למערכוAS MADEת )עדותכניות  )ו(   

  אמורדירה הה כשורעל ה ה בכתב ולפיינחה המוכר יצרף למסמכים האמורים מכניות במבנה ובפיתוח.רורכות אלקטעמו   

 עם מינויה.נה( מיד תמושל בעלי הדירות )הראשונה ש הקבועהזמנית או יגות הלנצ םותא למסור   

 

 

 

 

 לעיל, יראו החברה  10.3מור כמפורט בסעיף גיוחומרי ה תוערכהמניות והוראות תחזוקה של לקבל לידיו התוכ אשוןהררוכש סרב ה (1)  

 פעל ם תות הבית ו/או חב' ניהול )באת נציגחרים לרבוש/ים אלרוכ מןז למוסרם בכלאית תהא רשה ברחהן. כ חובתה לעשותבה דמכע      

 .בבניין(      

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 , ג'ב'נספחים א', 

 31  ךמתו 28 'עמ 20.04.2021תאריך:  / V,V*דירה מדגם  / גן ,חדרים 4 / 151מגרש  כן /שתמכר לרט ממפ / באר שבע -רקפאה נתכושב / נגבוני ה ץפר / ניהת הבמסד לאיכו

 

 ת כלליות ואזהרותהערו – נספח ב' 

 רות כלליות למבנה ולדירההע 

 

 .רהדיול המבנל פות הנכוניםסתוו בוצעו שינויים, התאמות סי )כלשונו בצו מכר דירות(,סיהב המפרט ספבטו .1

  .ון והבניה והתקן הישראלית התכנישות תקנולפי דרהיו ית כוצרים והמלאהמו כל .2

 אנטנות מיתקני: 799 י"ת, שראליי תקן ילפ, החובה שידורי לקליטת לאנטנות יותקן מיתקן בבניין 2010.-ע"תש( 3' מס' )תק ותלאנטנ קןמית .3

 (.א"אק) תליואדייוונדאי לקליטה תוטננא ומיתקני( מ"אק) משותפת לקליטה

 שבכל יחהמבט אחר הסדר יםקי אם חובהה שידורי טתלקלי לאנטנות מיתקן התקנת תה מחובר את החברלפטו תרשאי יתומהוועדה המק

 .תשלום בלא חובה שידורי טלקלו ניתן יהיה דירה

 
 םמיטוי התקרה האששטחמרתף, ת קרת מעלם ניין ממוקמיבה שלחניה סבר לו וידוע לו ששטחי גינון ו/או שטחי מסעה/הושה מצהיר נוהק .4

די לגרום לשינוי כ כגון אלה, שיש בהן פעולות ת מערכות ו/אותקנייה ו/או הו בנו/א יסהע עקב פעולות שתילה ו/או הרלהיפג ינזק ו/אוהל ליםעלו

  ון שינוי ניקוז ו/או פגיעה באיטום המרתף או כדומה.מרכיביה, כג לה עקרבמצב הת

חלקה או  כולהצר האינסטלציה מטעם המוכר. הח מהנדס ייקבע ע"ישם יקובמז ויקונוחות ביוב נה שית תהירטהפ רבחצש נה מודע לכךוהק .5

ד שלא לפגוע באיטום המרתף וכן הקונה להקפי ל. עחרטוף ו/או פרלייט ו/או א ס"מ 30ילוי המינימלי עומק המל מרתף חניה. מע נמצאת

, אי שתילת צמחיה לא רק לרבות אך ,ורכאמטית רהפר עוברות בחצאשר ם יש( )את ופשותהמים במערכות נקותימתחייב הקונה לאפשר 

 .חרקים ת קינוןלמניע תקופתי סוסוביצוע רי נייםחודרים בעלת שורש

ם, מיעבר מערכות מן תכייו'(, אינם בהכרח מסומנים בתוכניות המכר. כמו כן ות בטחון וכרי, קיםנין )עמודים, קירות נושאמערכת שלד הב .6

י קונה, כהודע ל וקדמת.מ הבדיקמחייב '(, וכו חה,לכן כל שינוי )הריסה, פתי. מחיצות, קירות ותפורצ רות,קבת' רת, גז וכותקשוחשמל,  ,וביב

בניין הת כואו בשונה מהמסומן בתכניות, של כלל האלמנטים של מערנה, כמסומן ושום יקופקית, בגבהים שונים ובמתועבר אנכית ו/או א

רת המנ וחות ביוב,ז, שניקורת , צנרת חשמל, צנרת ביוב, צנרת מיםנצכגון:  דעות ותעלו ת,נרמשותפות, צינן כות שאערמ לשת ופוהמשות

פרטית, בשטחים משותפים ובשטחים ציבוריים, רות, בחניה צח, ויםרת וכדומה, בדירה, המחסנוי חשמל, טלפון, תקשורור, קומ.א. ואוו

רת ה אחגירמור יכוסו בתקרה קלה ו/או סכות כאניים. מערכהטים יועצהת לטות, לפי החתכניויין במצל /ןסומלמת הכל מעבר וקרבתבקירות ו

 ן עוברות.ל בהן הו/או גובה החלרת ישנו את צוו

זל( בר) םינרלמין התחמצנות כו ,""עיניים בדלי מרקם, גוון, גידים,ות טבעיות כגון: היתכנו תופע ,םקנילתובכפוף , בריצוף וחיפוי באבן טבעית .7

 תקינה ולכללי המקצוע.ישות הבכפוף לדר כלה החלוד וימדת בכתמים ותבטאהמ

ע קיטום פינות ים לא יבוצלופשיו בחיפוי קירות ו/א. ראלייםות מהנדרש בתקנים הישת לא פח)פוגות( במידום יעשו מרווחיצוף ובריוי בחיפ .8

 .)גרונגים(

 גורות.וחות או סתפ זותבארי ם,ליים או רעיחריפ ריחות םלטיופם הרידירתיים חומם יסנחל איסור חמור לאחסן במח .9

 לקונה.נמסרה הדירה  רםמי מטעמו בטאו  קונהי העבודות בדירה ע" יבוצעולא  .10

ר מואכ לכלים אלו המינימליים ידות הנדרשות ובמרווחי הגישהה לפגוע במלולע ה,לאחר קבלת החזקע"י הקונה החלפת כלים סניטריים  .11

 אלו.דות ממיברה לא תהיה אחראית לחריגה כי, החפק יודגש סת ניע. למ3 קחל 1205ת"י ה( ובתברוא יתקנמלת וראבהל"ת )הו

, המשרתים כלל הבניין. רת ואוורורנצ ריעבתקרות מונמכות, קורות ומ יכול שיהיו י הדייריםרכשו ע"שי שקיימים(, כל)כ במחסנים .12

 .בלבד ניםסחלמ רדונפ המשותף ושכהרהזנת החשמל למחסנים תעשה  מ

ך לא א ליצור הפרעהים החלל ועלולנים מקטיה, אם יותקנו באזור תליית כביסוויר במיזוג הא 'יחם והחמי יםהמשל דוד  מםמיקו  .13

 ות מן הקבוע במפרט.פח

( Aתעלה על ) אל הםהקונה, יעשה שימוש רק ביחידות עיבוי שרמת הרעש של האוויר ע"י גומיזת אם יסופקו ויותקנו מערכוב .14

dB60, י ן/ים.   לפהמתקגלי ת ר, וכן בולמי רעידות תחמוקמתחידה מבו הי קוםמב חם אויר טתלימ' ממפוח פ 1.5חק של מרב

 .קוסטיקהנחיות יועץ האה

ת מנ עלת ש השנים הראשונות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה וזאלפחות בשלו ףותכ פןהמוגן, באו לאוורר המרחבחשוב להדגיש כי יש  .15

 .המוגןי המרחב עשווהנמצא בקירות הבטון שמהם  האדמה מופק מבטןצץ(, הם )חיגטגרבא אלהימצ עלולן אשר דורא זי גידלסלק שר

ם בקומה בעתות חרום לצורך מעבר כלל הדיירי תאמש ישדלת חילוץ חיצוני אשר  /ה בבניין, ימוקם חלוןבכל קומבאחת מהדירות ן ויתכ .16

וכי בעת חירום יאפשר את  תח זה,ג קבוע בפבע סורייק אל כיץ, מתחייב חילודלת ה ן/לוח וקםממאותה רכש ה רדיב ומילוט. הקונה, אשר

 חילוץ.ת הל חלון/ דלבדירה א עברהמ
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, גינותירים במבנה ואשר יעברו בשטחים פרטיים, כגון: את כלל הדי תושרתהמו צנרת או מערכות אחרות י יתכנו שוחות ביוב אקונה, כהודע ל .17

 הפרויקט. ויועצית מתכנני י החלטעפ" ובעיקן ומיקומן מספרטיות, פרת וסמרפו , מחסנים,ותיחנ

כלל , השייכים לתריקוב ב, ניקוז וכד'( וכן פתחיברות צנרות )מים, ביועותכן ון או החניה, ימחסאו הדירה, ה תלתקר מוךקירות ובס ברצפה, .18

  כך.מע מתמשה יין, על כלהענ ול לפייפוט הזוקתחשה לצורך גי שראפל מחויבהבניין, ומהווים חלקים משותפים. הקונה 

טח המגרש, בהתאם מו במגרש ועל חשבון ש'( ימוקגז, ביוב וכד "כ,ל, בזק, טלנות )חשמהשועירוניים ושוחות של מערכות מחות( ילרים )גופ .19

 י הרשויות.שיאושרו ע" חופיתה לתכניות

נון ובניה ית לתכעדה המקומנה, הובמב לעולפע"י המוכר חרה גז שנבה רתבחור ישאבתכנון וה יפ עלי גז לאספקת גז מרכזי יהיה /מיקום צובר .20

 .ומשרד העבודה

 יצוף זה.לשקיעות בר םולגרם ריחי "אבן משתלבת" עלוליכי נסיעה המרוצפים באפילו דרים, מעברים ואבילכבדים על שברכבים  יעהנס .21

החניה  מקומותוע מכמות לי לגרל מבכוה, ור הרשויותאיש ן ו/אונותכה רכילצמם בהתאם קויומט יתכנו שינויים במספר מקומות החניה בפרויק .22

 הכלולה בממכר.

 .םמרתפי חניה תת קרקעייפ"מ(, לגז פחמימני )גם בבים המונעיניסה לרכהכ אסורה .23

 ים.ף/תפים במרתשומו א בשטחים פרטיים בגז פחמימני )גפ"מ(,כל מתקן המופעל ו/או לאחסן  ןתקילהבנוסף חל איסור חמור  .24

כנון, אם לאילוצי התבהתה סופיים, ום וחלוקרישכנו סטיות ושינויים בתהליך ם וייתינם סופיידים, אהצמו יםלקפיתוח, והחש, הת המגרלובוג .25

 ות.הרשוי ביצוע ולדרישותה

 רבה כירהמאפשר בחט רמפה ם הרוכש התקדמה הבניה כך שסעיף ו/או סעיפים מסעיפיימת החוזה עתחרם וטלמען הסר ספק במידה  .26

שה ו/או זכות דריטענה ו/או תהיה כל לא בהתאם לשיקול דעתו ולרוכש  שרויותך אחת האפחר מתון יבלקבה פשר בחירה.תתא לם, לאושה

 הקבלן. ו החלפה בעקבות בחירתבחירה א

  הברנתג[, 8.12.2016 - 10]מפרט מחייב מחיר למשתכן מהדורה  1הוראות נספח ג'אות המפרט לרון הביבמקרה של סתירה 
 ן.דיבכפוף לכל פח, ות הנסראהו
 

 לבין המפרט לעיל וראות"(כרז )להלן:"הההמ ו/או נטיותהקוג דיןהת הוראוין הוראות החוזה ו/או תירה במקרה של סבכן,  כמו-
  רנה ההוראות.תגב

 
__________  __________ 
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  זיכויים טבלאות –' גנספח 

 

 םייריכוז טבלאות זיכו

 
 
 תדוערות מיוחה

  08.12.2016  - 10מהדורה  תכןד הבינוי והשיכון, מחיר למששל משרט המחייב במפרם דרשינה רקהינם אך ואלו  יכוייםזוז כיר .1

 כוללים מע"מ.  להלן הנקוביםהמחירים  .2

 

 

 : מקרא

 יחידה.  -יח'

 מרובע.  רמט -רמ"

  מטר אורך.  -"אמ

  דה.בוע חומר לבן+ חומר שחור+ -קומפלט

 ד. דוד באחפריט  -ריטפ

 

 

 בלבדין זיכוי חיר בגמ - החצר ות מטבח,: ארוננושא
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 /חומר
 בודהע

 יח'
מחיר זיכוי 

 יח' בש"חל
 סה"כ כמות

3.3.1 
 חטמש ,ןכולל ארון תחתו) נות המטבחלכלל ארוזיכוי 

י (, לפמטבח, ברז מטבח, חיפוי מטבחודה, כיור עב
 ר.מכהפרט ר שבמהתיאו

  --- 1,000 מ"א פלטומק

3.3.3 
נטגרלי(, לפי כולל כיור אי. יכללר רחצה חדבצה )ן רחרוא

 כר.שבמפרט המהתיאור 
 600 --- --- --- לטקומפ

 
 

 מחיר בגין זיכוי בלבד -זריםקבועות שרברבות ואבי נושא:
 

 

ף יסע
 טרבמפ
 כרהמ

 תיאור
 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
 ליח' בש"ח 

 ה"כס מותכ

   200 טיפר טומפלק .(בטיה ומקלחתמ, אור)כי יםלמת ללסו 3.6
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 :רותהע
 .יט+ התקנהירים כוללים זיכוי פרכל המח  .1

 כויים/חיוביםבגין זימחיר  -ורתתקשחשמל/  נושא:
 

סעיף 
מפרט ב

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 'חי
 'יחל מחיר

 בש"ח 
 סה"כ כמות

3.7 
 

   72 פריט טלומפק כויזי –נקודת מאור קיר/ תקרה 

3.7 
 

   125 טריפ פלטקומ יכויז –ע מאור תקת בי

3.7 
 

   75 פריט קומפלט  נקודת טלפון

 
 

 :תשורחשמל/תקטבלאות הלות הער
 (, במפרט המכר.5טבלה ) 3.7ליות לאחר סעיף ערות כל.ראה ה1
 מתייחסים לזיכויים לפני ביצוע. תקשורת/שמלח וןחירמה . מחיר2
 

 

 
 
 

  ____________   ____________   ____________ 
 חתימת המוכר                   תאריך        קונהמת החתי    


