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 גן ,חדרים 4 מס' חדרים:

  
 V  :דגםמ הדיר

  
 קרקע :מס' קומה

  
 212 :)זמני( דירה מס'

  
 G1/18 :'מס בניין/מדגם  בניין

  
 161 :'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               
 ניה.וח ןניין, מחסמיקום הדירה בב : 3סעיף               

 אור הדירה.ית  :4יף סע              
 חישוב שטחה.ואופן  שטח הדירה  :5סעיף               

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

 י אדריכל מתכנן הבנייה.פרט  :8סעיף               
 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) הגמרין והבניי רמחו  :2 יףסע               
 אור הדירה, חומרי הגמר ואביזרים.ית  :3סעיף                

 גובה הדירה.           :3.1סעיף 
 הצמודים לה. ( רשימת חדרים וגימורים בדירה ושטחים 2)טבלה   :3.2סעיף 
 (.3.3.1-3.3.3ארונות מטבח ורחצה )  :3.3סעיף 
 .הסכביתליית מתקן ל  :3.4סעיף 

 רשימת דלתות, חלונות ותריסים. ,(3בלה )ט  :3.5סעיף         
 (.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 בדירה מתקני קירור/חימ  :4סעיף 
 .(5.1-5.3י כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן )סידור  :5 יףעס

 .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   
 (.7.2.1-7.2.5ש )וי איבכלסידורים   :7.2סעיף   
 חניה.  תפיץ במרולאוורור מא  :7.3סעיף   
 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   

 .(8.1-8.7) תיערכות תשתחיבור המבנה למ  :8סעיף 
 .וש משותףרכ  :9סעיף 

 (.9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף )ית  :9.1סעיף   
 (9.2.1-9.2.12חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף )  :9.2סעיף   
 בית משותף )רישום ופרטים(.  :9.3סעיף   
 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.  :9.4סעיף   
 ית.הב  דבר ניהולות בהחלטת לבסדרי ק : 9.5סעיף   
 שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.  :9.6סעיף   
 החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.  :9.7סעיף   

 
 נספחים

 
 מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף. נספח א'
 .ואזהרותהערות כלליות  נספח ב'

 ים.יכויות זלאבטפח ג'   סנ
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 גן - חדרים V  ,4 מס' חדרים:/מדגםדירה  באר שבע -שכונת הפארק שם האתר:

 212 דירה מס':  

 קרקע :מס' קומה  

 __ מס':מחסן   

 __ מס': חניה  

 G1/18 :'מס בניין/מדגם  בניין  

 161 מגרש מס':  
 
 

 "מפרט מכר"

 1974 – ד(, התשל"לפי חוק המכר )דירות

 2015-הע"תשון ה, ותיק2008  –תשס"ח ון ה)תיק

 ים שונים(יין חיובים וזיכובעני

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 

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

                                            ז ת.      ן:לבי   

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

 

       מתאריך:   

 

 

 פרטי זיהוי    א.
 

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

 .161 ש:רגמ.  1 מס': חלקות 38674 :גוש מס' 1.1   

 .605-0225284ם: ה במקוהתכנית החל 1.2   

 

 : רשות מקרקעי ישראל.בעל הזכויות קרקע .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   –שינה, מרחב מוגן דירתי )להלן  חדרשינה הורים,  , חדרסוןחאחדר  ,אוכל נתפיו בחמט ,דר דיורח ה,סיכנ :בדירה .4

, רחצו (דיורמחדר  האיצי) רחבה מרוצפתמרפסת שירות, כחדר שינה(, פרוזדור, חדר רחצה כללי )אמבטיה(, חדר רחצה הורים )מקלחת(, 

 .(חצרהמגישה דירתי ) ןחסמ
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   ירהשטח הד .5 

 והמחושב לפי כללים אלה: ,___ מ"ר :הואשטח הדירה     

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

  –לעניין זה      

 ותף בינה לבין שטח מש סת השמש,מרפ לבין הדירהן ין מה שמחוצה לה, לרבות בילבה ן הדירביקיר המפריד  –" קיר חוץ"    (1)     

 דירה או תוכנית אחרת.בקומה או בינה לבין      

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

 ו את החיפוי.יכלל הקירפני בן בלא גימור; בקיר עם חיפוי א ירפני הק –" של קיר חוץפניו החיצוניים " (2)     

 סכום שטחי כל המפלסים בדירה.כל מפלס בדירה; שטח הדירה יהיה מפלסית יחושב ויפורט השטח לגבי  רה רבבדי (ב)     

 קיים; ם והאופעיופשים המטחהמשקי של כל חת בלבד לפי ההיטל האופשטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם א (ג)      

 המדרגות.נו עולה מהלך מפלס  שממורף ליצח השט      

 –)בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל ואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה בחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובהם ת (ד)      

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

  ירה.אינו כלול בשטח הדש, וק ב'בחל 9.4 ףראה סעי: ותף הצמוד לדירהרכוש המשב לקשל הח רושיעו (ה)     

 

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

 .אין :(1)סת שמש בשטחפרמ 6.1   

 חניה: 6.2   

  ,____: 'מס הורמקיה נח -   

 ,___: 'סה מרולא מקחניה  -   

 ;מדת(המוצ ם החניהומון מקעם סי היהחנ יתכנית שטח לצרף)יש      

 (;מהחצר גישה) מ"ר __: (2)בשטחסן חמ 6.3    

 אין. :(3)דירתי בשטחמרתף  6.4   

 ן.יא: טחשבדירה ד למוצמגג  6.5    

 לרבות צמדתוהמ רחצה כניתת )ראה ___ מ"ר :(4) לרבות שבילים ורחבה/ות מרוצפות ואחר'(; טחבש ירהמוצמדת לד רצח 6.6    

 ר'(;ואח מרוצפות בה/ותחרם וילשבי

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

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

 

 י השטחים:שובת לחיהערו    

 ווים המצולע הנוצר על ידי הקמרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא בתוך ת לדירה; שטחה של יצונת חימרפס – "מרפסת שמש" .1   

 בלים של קירות הדירה הגוהבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים ם של קירות החוץ או המעקים ם החיצונייים על פניההעובר    

 סת.רפבמ    

 הרקיע כפוף  לשמש ו/או לאור אשר מידת חשיפתה לקה, בחורה בשלמות או ו מקו/א ופהחש ,הכוונה "שמשמרפסת " ר כימובה     

 שיש בה כדי להשפיע על  להוהן מחוצה  הקרקע כלשהי הן בתחוםוחות ובכפוף לבנייה פיזית מה בבניין יחסית לשושנת הרלמיקו    

 .לשמשמרפסת שיפת הח    

 

 בינו לבין חלק של דירה המחסן מפריד פת שטח הקירות; כאשר קיר תוסן בסרות המח, הוא השטח הכלוא בין קימחסןשטחו של  .2   

 יכלל שטח הקיר במלואו.יהקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף רוחב של רק השטח שמתחת למחצית ה ללאחרת ייכ    

 

 ס"מ;  20  עוביות החוץ בלקירמתחת י של המרתף בתוספת שטח תיאורט ץרות החובין קי טח הכלואא הש, הושטחו של מרתף .3    

 כאשר קיר המרתף  צית הרוחב של הקיר;ייכלל רק השטח שמתחת למחת ריד בינו לבין חלק של דירה אחרכאשר קיר המרתף מפ    

 ייכלל שטח הקיר במלואו.גובל בשטח משותף     
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 המופיע במפרט המכר  חצרבין שטח ה 5%עד  שליעור יה בשיסט ומכים בהיקפה; תותרקירות התטח הת ש, אכולל חצר שטחה של .4   

 לבין השטח למעשה.    

 

 :סטיות קבילות .7  

 לות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה:הן סטיות קבי המפורטות להלןהסטיות    

  יה גדולה סטי צר תותרעשה; ואולם לעניין שטחה של חהשטח למ ובין 6-ו 5בסעיפים  בין שטח כמפורט 2%סטייה בשיעור של עד  )א(    

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף     

 אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא  ות למעשה לא ייחשבו כסטייה ו/אוידנות בתוכניות המכר ובין המסטיות במידות המצוי     

 ל.לעי 6-, ו5המפורטים בסעיפים ח חצר(, למעט שטטחים אחרים )משטח הדירה וש 2%יעלו על     

  ייה ממפרט זהקבילות ולא יראו אותן כסט הן סטיות זרים במפרט ומידות האבזרים למעשהבין מידות האב 5%בשיעור של עד  טייהס ב()   

 .(קבועות שרברבות, ארונות תריסים, דלתות,חלונות, , אריחים)אביזרים קרי:    

   

 כיס(ורה ברו) א.ד כהן בע"מ "(:האדריכל" )"להלן רשה להיתשם עורך הבק .8

 08-6490730 :טלפון 

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

 yosi@adcohen.co.il :דוא"ל 
 
 

 )יוסף כהן( א.ד כהן בע"מ   "(:המהנדס)להלן " שם האחראי לתכנון השלד .9

 08-6490730 :טלפון 

        
 ע, באר שב31שד' שז"ר  :כתובת 08-6490943 קס: פ

 yosi@adcohen.co.il :"לדוא 
 

 

 תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה ב.

 

 בבניין, בתנאי שלא ישנו את וחלקים אחרים חרותא ם בחלוקה פנימית של דירותהמוכר רשאי להכניס שינויי    * 

 .תףם ברכוש המשוהבניין או שטחי חזית   

 .הבניה מועד קבלת היתרלוהתקנות, התקפים  ליישראהתקן ה יהיו לפי דרישות ים והמלאכותכל המוצר * 

     

 

 תיאור הבניין .1

 

. הנמצאים במגרש אחד (12,13,14,15,16,17,18בניינים הידועים בשם ) בניינים 7תוך ין מגורים רב משפחתי אחד מבנ  1.1  

  .שותף לארבעתםמי תת קרקע ףעל מרתנמצאים מ 12,13,14,15בניינים 

    גפי. ד רב אותף אחהבניינים יבנו במקביל או בשלבים לפי החלטת החברה. הבניינים ירשמו כבית מש                         

 

  מגורים;דירות ל E,E1: 12 מדגם 14,15,16נים בבניידירות למגורים;  D*,*1D: 15 מדגם 12,13 ניםבבניי    1.2              

 דירות למגורים;  G1: 9מדגם  18 ןיבבנים; דירות למגורי H: 10מדגם  17 ןבבניי

 ;, הכוונה למגורים בלבד)*(בניין דירותבכל 

 

 חדר או מערכת חדרים שנועדו למגורים, -"דירה"נאמר, "הגדרות"  1סעיף  4197 - דשל"( התדירות)מכר חוק לפי   )*( 

 ורך אחר.כל צאו ל לעסק,     
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 ל קומהשל כייעודה ירוט הקומות בבניין ופ – 1' טבלה מס 1.3 

 

 12,13,14,15 מס' קומת מרתף מתחת לבניינים

 כינוי או תיאור
 קומה

ל תחת/מעקומות מ

 הס קומת הכניסלמפל

 )ד(הקובעת לבניין 

מספר דירות 

 בקומה
 הערות סוג השימוש

 קומת מרתף
 

1- --- 

ות, וא, מעברים, מבחניות, מיסעות כללי:

מאגר  .מחסניםרי מדרגות, דחליות, עמ

, (15)בסמוך לבניין  ותמשאבם וחדר מי

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת 

 והרשויות. המתכננים

 

ניין כב )בסמוך לביסה לרמפה כנר

יתכן ומערכות שונות (. 15

אחד ישרתו גם הממוקמות בבניין 

  בניין אחר/ים.
 

 בניין, בכל D* ,*1D מדגם 12,13 מס' בניינים

 י או תיאורנוכי
 קומה

ת/מעל קומות מתח

 קומת הכניסה מפלסל

 )ד(הקובעת לבניין 

מספר דירות 

 בקומה
 הערות סוג השימוש

 3 קרקע ייןסה לבנקומת הכני

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

, מתקנים ומערכות מעלית, חדר מדרגות

 והרשויות.טכניות לפי דרישת המתכננים 

 

 .מתוך המרתףניין גם יסה לבנכ

 – ןעדו)מורים חדר לרווחת הדיי

ישרת את כלל , 17הנמצא בבניין 

  הדיירים במתחם(.

 ,חניות :)לכל הבניינים(בפיתוח 

חים ת, שטרחבו ,מיסעות, מעברים

בסמוך לבניין גז ) צובר מגוננים.

מתקנים לאצירת אשפה  .(17

 טמונה 

 

 1-3 מגוריםת מוקו
3 

 )בכל קומה(

לית, חדר מתית, מעמבואה קוורים, גמ

ת טכניות לפי ערכוומ קנים, מתמדרגות

 ישת המתכננים והרשויות.דר

--- 

 2 4 קומת מגורים

מבואה קומתית, מעלית, חדר מגורים, 

מתקנים ומערכות טכניות לפי  ,מדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 קומת מגורים עליונה
 1 5 טהאוז()פנ

חדר מעלית,  ,קומתיתמבואה ים, ורמג

לפי טכניות , מתקנים ומערכות מדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 גג עליון
 --- --- )ראשי(

חדר מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים 

כניות )משותפות/ פרטיות(, לפי ומערכות ט

 הרשויות.דרישת המתכננים ו

--- 

 --- --- --- 6 וריםסך הכל קומות למג

 .אשי(יון )הרין הקומות לא נכלל הגג העלניבמ 7 ייןבבנמות סך הכל קו

 

 

 , בכל בנייןE ,1Eמדגם  14,15,16 מס' בניינים

 כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

 למפלס קומת הכניסה

 )ד(הקובעת לבניין 

מספר דירות 

 בקומה
 הערות סוג השימוש

 3 קרקע קומת הכניסה לבניין

 )לובי(, ת כניסה(, מבואות גן)דיר ריםמגו

 ומערכות, מתקנים מעלית, חדר מדרגות

 ים והרשויות.יות לפי דרישת המתכננטכנ

גם מתוך  14,15 ניםלבנייכניסה 

  .המרתף

 –דון )מועחדר לרווחת הדיירים 

ישרת את כלל , 17מצא בבניין נה

  הדיירים במתחם(.

, חניות :)לכל הבניינים(בפיתוח 

 רחבות, שטחים ,מיסעות, מעברים

בסמוך לבניין ) גז וברם. צמגונני

פה ת אשם לאציר. מתקני(17
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 כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

 למפלס קומת הכניסה

 )ד(הקובעת לבניין 

מספר דירות 

 בקומה
 הערות סוג השימוש

 טמונה 

 

 1-2 קומות מגורים
3 

 )בכל קומה(

מבואה קומתית, מעלית, חדר מגורים, 

לפי ניות רכות טכ, מתקנים ומעמדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 2 3 קומת מגורים

קומתית, מעלית, חדר אה מבומגורים, 

י לפ יותטכנ ומערכות, מתקנים גותמדר

 .רישת המתכננים והרשויותד

--- 

 רים עליונהמגו קומת
 1 4 )פנטהאוז(

מבואה קומתית, מעלית, חדר מגורים, 

פי , מתקנים ומערכות טכניות למדרגות

 ת.נים והרשויות המתכנדריש

--- 

 גג עליון
 --- --- )ראשי(

נים ות סולאריות, מתקחדר מדרגות, מערכ

לפי , (יותפרט פות/שות)מ ות טכניותומערכ

 ות.דרישת המתכננים והרשוי

--- 

 --- --- --- 5 כל קומות למגוריםה סך

 אשי(.במניין הקומות לא נכלל הגג העליון )הר 6  בבנייןסך הכל קומות 

 

  , בכל בנייןH מדגם 17מס'  ןבניי

 כינוי או תיאור
 קומה

ל קומות מתחת/מע

 הכניסהלמפלס קומת 

 )ד(יין ת לבנהקובע

 רותימספר ד

 המובק
 הערות סוג השימוש

 1 קרקע ןבניילכניסה קומת ה

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

 ,, מועדון דייריםמעלית, חדר מדרגות

תקנים ומערכות , (ניםנייבכל ה)משותף ל

 טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות.

 –)מועדון יירים חדר לרווחת הד

 כללאת  ישרתיין זה, הנמצא בבנ

  במתחם(. הדיירים

, יותנח (:ניםניילכל הב)ח בפיתו

רחבות, שטחים  ,מיסעות, מעברים

בסמוך לבניין גז ) מגוננים. צובר

. מתקנים לאצירת אשפה (17

 טמונה 

 

 1-4 יםמגור קומות
2 

 )בכל קומה(

מבואה קומתית, מעליות, חדר מגורים, 

י מתקנים ומערכות טכניות לפ ,מדרגות

 רשויות.ננים והדרישת המתכ

--- 

 נהליום עקומת מגורי
 1 5 וז(טהא)פנ

מבואה קומתית, מעלית, חדר מגורים, 

, מתקנים ומערכות טכניות לפי מדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 וןעליגג 
 --- --- )ראשי(

חדר מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים 

לפי כניות )משותפות/ פרטיות(, ומערכות ט

 .הרשויותותכננים דרישת המ

--- 

 ת ומוסך הכל ק
 --- --- --- 6 םורילמג

 סך הכל קומות 
 במניין הקומות לא נכלל הגג העליון )הראשי(. 7 בבניין
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  בכל בניין, 1G גםמד 18 ן מס'בניי 

 כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

 למפלס קומת הכניסה

 )ד(עת לבניין ובהק

ת מספר דירו

 בקומה
 הערות ושהשימסוג 

 2 קעקר מת הכניסה לבנייןוק

כניסה )לובי(,  גן(, מבואת ירותורים )דגמ

, מחסן, מתקנים מעלית, חדר מדרגות

ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים 

 .הרשויותו

 –)מועדון חדר לרווחת הדיירים 

ישרת את כלל , 17הנמצא בבניין 

  ם במתחם(.הדיירי

, ותחני :ניינים()לכל הבבפיתוח 

 רחבות, שטחים ,רים, מעבעותמיס

ך לבניין מובס) גז ברצו ים.וננמג

. מתקנים לאצירת אשפה (17

 טמונה 

 

 1-3 קומות מגורים
2 

 )בכל קומה(

חדר ות, ת, מעלימבואה קומתימגורים, 

, מתקנים ומערכות טכניות לפי מדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 קומת מגורים עליונה
 1 4 )פנטהאוז(

, חדר ית, מעליתקומת מבואהם, מגורי

לפי רכות טכניות ומע מתקנים ,מדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 גג עליון
 --- --- )ראשי(

תקנים ריות, מחדר מדרגות, מערכות סולא

ניות )משותפות/ פרטיות(, לפי מערכות טכו

 ת.דרישת המתכננים והרשויו

--- 

 סך הכל קומות 
 --- --- --- 5 םורילמג

 קומות סך הכל 
 )הראשי(. הגג העליוןכלל ת לא נומקוין הבמני 6 בבניין

 

  :והבהרות הערות

 לבניין ]כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה יא הכניסה הקובעת ניסות היזו מהכלבניין, יש לציין א אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  (א)

 תר([. )בקשה להי  

 מתן שרות  לאפשר או ף לשנות מיקומם,אום דאו ייעו מתקניםלבטל  להוסיף אוננים המתכ יותאו הנח הי שיקול דעתהחברה זכאית לפ (ב)

אך זכויות הרוכש לא  מותקנות רכות אלום מעמחות בהו/או גוחדרים ו/או ארונות הקצאת לרבות  גם למבנים סמוכים, באמצעותם

 .תפגענה

 מקובלת ה שיטהוכו' ו/או ב ב'.., א', םי, ביני: קרקעי להשתנות כגוןפועל עשומות בקוה נלי. כינויבמפרט הינו נומי ס' הקומותכינוי מ (ג)

 .... וכו'0,1,2כגון  מעליותהבחב'   

 ם()ראשיי חדרי מדרגות משותפים 1.4  

  למפלס הגגד וע מקורה ממפלס קומת מרתף 12-15בבניינים : אפיון כל חדר מדרגות; 1 מספר חדרי המדרגות בכל בניין    

 . וןג העליגלע ועד מת קרקקומ 16-18ינים בבניון. העלי  

 : אין. חדרי מדרגות נוספים   

  תחנות; 7 :12,13 מס' יניםניבב :ליתמספר התחנות לכל מע; 1: מספר המעליות בכל בנייןיש;  מעליות: 1.5  

 תחנות. 5 :16,18מס'  יניםבבני .תחנות 6 :14,15,17מס'  ניםבבניי  

 ין.: א)*(תביקוד שגנון פמנ. 6: ל בנייןמעלית בכים לכל מספר נוסע   

 .אין מר:עמדת שו 1.6  

 ו/או  דיירי הבניין נציגות ת, שהפעלתו תקבע ע"יקוד שבגנון פימעלית בעלת מנמובהר כי הכוונה ב –"מעלית שבת"   )*(                      

 .1969-תשכ"ט וק  המקרקעיןז' בח 59בהתאם לסעיף  יהולחב' הנ        

 

 :(ניין)בכל ב רדות גמן ועבוחומרי הבניי .2 

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

 ; דשלה מהנדסלפי חישובי  :עובי .םים מתועשים/טרומייו/או בטון מזוין מאלמנט בטון מזוין חומר:: ת קומת קרקערצפה ותקר          2.2

  .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  בידוד אקוסטי: .1045 אל מס'ישר לפי תקן :תרמי בידוד                 

   .ניעת החלקהות התקן הישראלי למם לדרישקה בהתאריצוף בניין המגורים יהיה נגד החל  

  .1045' סמ אלישרי תקן לפי :דוד תרמייב; השלד י מהנדסלפי חישוב י:עוב .: בטון מזויןחומר :יתרצפה ותקרה קומת         2.3
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  .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  בידוד אקוסטי:   

  .השלד לפי חישובי מהנדס עובי:. ים מבטון,שים מתועו אלמנט: בטון מזוין, אחומר גגות הבניין:          2.4

  .1045מס' ישראלי  לפי תקן :בידוד תרמי .לפי הנחיות היועץ איטום:שיפועי ניקוז ו   

 בדופן פנימית של קיר  באם מכלול מתועש, .ב רגילהשילוועשת בתמ חוץ: קירות 2.5

 .1045ישראלי מס'  לפי תקן :בידוד תרמיהמהנדס. תכנון : לפי יעוב .י או בלוק תא החוץ ובצד הפונה לדירות, בלוקי בטון,

 .הישראלי התקניםמכון  תקן  ירוק" של בעלי "תוהיו ם יפנית וקירות צבעי תקרו :בשיטה                 

 

 גימור קירות חוץ: 2.6

 לפי התנאים בהיתר הבניה. הכלרמיקה. וגמאת קו/או חיפוי קשיח ד. אבן מלאכותיתו/או  טבעיתאבן : עיקרי ציפוי,/חיפוי 2.6.1 

 ; ר הבניהאים בהיתהתנ לפי ולב עם חיפויים אחריםשמ שכבות( 2: טיח )טיח חוץ 2.6.2 

 וחלוקת הציפויים בתאום עם הרשות המקומית. , גווןוגות סאי לשנשר יהיה דריכל: האחיפוי אחר 2.6.3 

 או משולב, לפי ו/או בלוק תאי ו/בטון  לוקיאו בו/ מזוין : בטוןחומר: קירות הפרדה בין הדירות 2.7

 . 1חלק 1004פי ת"י נדרש על סטי הקוור הבידוד האיעניקו את שיע ץ ובכל מקרההשלד והיוע מהנדס נחיותה  

 .: בטון ו/או בלוק ו/או משולב, גובה לפי תכנון האדריכלחומר וגובה: ככל שיש(ות )מרפסן ה בידרקיר הפ 

 

 ראשי: מדרגותחדר  2.8

 ותרגטי לחדרי המד, הבידוד האקוסמהנדסשובי הלפי חי עובי:: בטון מזוין או בנוי או משולב. חומר: קירות מעטפת 2.8.1 

 דין.ת כל וראווצע על פי הית יבמעלוה

 ן"תו תק, בעל חיפוי בשיפולים+ צבע אקרילי בצבע אקרילי עד תקרה גימור, שכבות(,  2) : טיחחומר: פניםקירות ר מוגי 2.8.2 

 ירוק" מטעם מכון התקנים.

 . התקנים טעם מכוןק" מירו בעל "תו תקן סידגימור  ,: טיחחומר: גימור תקרה. תקרהעד לגובה:   

מאבן נסורה או גרניט פורצלן או טראצו צמנט לבן בהתאם לדרישות ם יהיו יגורהמ ייןנברגות דמ: יםופודסט מדרגות 2.8.3 

הכל ופסים מחוספסים כנגד החלקה,  אורך המדרגות והפודסטיםואמים לפולים תהתקנים הרלבנטיים, ובעלות שי

 . 2279לת"י  בהתאם

 .1142"י לת םבהתא, ז יד(שולב )לרבות מאחנוי או מו בכת א: מתמאחז יד /מעקה 2.8.4 

   באמצעות חדר המדרגות.: )ראשי( עליה לגג 2.8.5 

 

 : קומתיתמבואה )לובי(  2.9

קרמיקה או גרניט פורצלן,  גימור קירות פנים יהיו בחיפוי קשיח, דוגמת אבן נסורה או: חומר: ומתיתמבואה ק גימור קירות פנים 

 ירוק"(  עד לתקרה.בעל תו תקן י )"ע אקרילבצטיח ובוצע החיפוי הקשיח י תות, מעלופי הדלעד לגובה משק

 מונמכת לא יבוצע  תקרה רה שלמק)ב מלבין סינטטי )"בעל תו תקן ירוק"(: טיח + צבע חומר: גימור תקרה 

 וני בלבד(.)צד חיצ ע בתנור: פח צבורכותארונות למעדלתות  .פורצלן אבן נסורה או גרניט: ריצוףטיח מעל תקרה זו(. 

  :בכל בניין יתראש כניסה (יובה )למבוא 2.10

הכניסה, מעל החיפוי  קוף דלתגובה משאבן נסורה או קרמיקה )רגיל או גרניט פורצלן(, לפחות עד ל: חומר: ימור קירות פניםג

  ן ירוק"(.אקרילי )"בעל תו תק הקשיח יבוצע טיח וצבע

 קורטיבית.רה דאו תק הנשקרת מאו ת/ו דוגמת פוליסידטי סינט מלביןע : טיח + צבמרחו: תקרהגימור 

, והעומדים בתקן הישראלי מ"ר 0.64-שטח אריח בודד לא יפחת מואריחים מסוג גרניט פורצלן  אבן נסורה )שיש( אוחומר: : ריצוף

 )צד חיצוני בלבד(.ע בתנור : פח צבוארונות למערכותדלתות  .למניעת החלקה

, בחזית 816ום לפי תקנות התכנון ובניה ות"י חזית אלומינילות היו בעיו בנייןיסה לרקע ליד דלת הכנבקומת הקימוקמו תיבות דואר 

 ה לפי דרישת הרשות המקומית.ספר יהייצוב המהבניין יותקן מספר בניין חיצוני ומואר, ע

: ר תקרהומגיים. התקנ רוק" מטעם מכון תו תקן י", בעל סינטטילבין מבצבוע בטון : רות חניהר קיגימו :עבודות גמר חניה מקורה 2.11

   במלבין סינטטי, בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים.: בטון צבוע מרחו

 ,.משתלבת או באבן מוחלק בבטון יעשה החניות או המרתף תרצפ רמוגי: מקורה גימור רצפת חניה 

 .6.1.3 ףת פיתוח סעי: ראה עבודוהצונית לא מקורגימור חניה חי 
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  :תףרים לשימוש משודח 2.12

 .(ל שיהיו)ככ םטכניי חדר/ים 

ארונות חשמל,  ט גומחות,מע)לכון התקנים. " מטעם מתקן ירוק סיד, בעל "תודוגמת פולי סינטטימלבין צבע  : טיח +ותר קירגימו 

  ו/או משולב,. נהמש תקרת ו/או טיבמלבין סינט ו/או טיח צבוע מלבין סינטטיצבוע בטבעי בטון  :גימור תקרה. (מים וכו' 

 שולב.מ אופורצלן  ואיקה או טראצו י קרמלק או אריחמוח : בטוןהר רצפמוגי 

 

  :הערות

 התקנים. ןכומ מטעם צבוע בצבע , בעל "תו תקן ירוק" ןבבטו או פנים בטיח צביעת קירות/תקרה יעשו . 1

   .החלקה עתלמני 2279ות התקן הישראלי אם לדרישלקה בהתיהיה נגד הח )בדירות ובשטחים המשותפים( בנייןבריצוף . 2

 

 אינטרקום ומחזיר בעלת פתיחה הנשלטת על ידי מערכת  וזיגוג( אלומיניוםמשולב במכלול המבואה ): יש, ןבנייכל לדלת כניסה  2.13

 .(3.7.8סעיף  אה)רום קר, כולל אינטשמן

(, למילוט מחדר ניההב ריתוה ותוידרישות הרשלפי  מזוגגניום אלומיאו  כת)מת עפ"י תכנית .שי: יןינוספת לבנ, דלת כניסה/ יציאה   

 .מדרגות דרומי בקומת הקרקע

 דלתות אש, כולל מחזיר שמן. מדרגות:חדר  דלתות       2.14

 וןתכנלפי חומר וכמות,  ,אורית :דלתות וחלונות חדרים לשימוש משותף .דלתות פח :(תשאבוכגון חדר מ) ים טכניים/דלתות חדר  

 .יכלהאדר 

   .אין  :יי קומתדלתות לוב 2.15

 .: ישתפיםמשו וחלקים חדרים ,ים טכניים/חדר חניות, ,מדרגות, מבואות קומתיים , לובי, חדרןבנייכל לבכניסה , תאורה 2.16

 צן מתוך הדירה  רגות ולחחדר המדלילה קבועה בהיו לחצן הדלקת אור בכל קומה, ומנגנון שבת לתאורת ם יריגומין בניכל ב               

  .אור בחדר המדרגות ת לקהדל               

  האדריכל.תכנון לפי  החיצוני בלבד(  בגוון תנור )בחלקםף צבוע בפח מכופ ארונות חשמל, גז ומים: חומר: 2.17

 או נפרד לכל מחסן,  קנת מונהופין התאו לחיל פרד,חיבור הזנות החשמל של כל המחסנים למונה נ :דירתייםים סנמחברה תאו    2.18

 .בחירת המוכר והחלטתו עפ"יך המחסן משויליו א תירדיה למונה

 ים לפי /ןייבנשל ה ממערכת החשמל של הרכוש המשותף נההז : יש.למערכות אלקטרומכניות משותפותרה ולתאוחיבור חשמל    2.19

 בניין/ים  ו גםשרתיו נייןבב ימוקמוו/או  ים סמוכים/ין קמו בבניאך ימו שרתו הבניין,)יתכנו מערכות משותפות אשר י החלטת החברה  

 , בכפוף לאישור הרשויות השונות(.סמוכים

 

 וי(פרטי זיה –ירה )בנוסף לאמור בפרק א' ור הדתיא .3

 

 גובה הדירה*: 3.1 

 .(והבניה נות התכנוןתקב )כאמורמ'  2.50-לא פחות מ: וף עד תחתית התקרהי הריצפנמ דירהגובה ה   

 מ'; 2.05 -מ ותפח: לא רדרי שרות ופרוזדוה חגוב  

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

 מ'; 2.05 -לא פחות מ: חניה מקורה )באם נרכשה(בה *גו  

 

 ינימלידירה בשטח המקומיות ותקרות משנה. בכל מקרה גובה הבליטות, הנמכות מ, ותמערכלמעט תחת קורות, הערה: * 

 ה המינימלי הקבוע על פי דין.הגוב מן תחפיא ל ותי התקנקי דירה על פלגבי חלהקבוע   
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 המשמשים אותה.או  בדירה ובשטחים המוצמדים לה ת חדרים וגימוריםרשימ – 2טבלה מס'  3.2

 שלאחר טבלה זו(. הבהרות, /ערותיתר בה)ראה פרוט   
 

 (1)חומר קירות תיאור

 (2)ת ותקרותקירוגמר 
 (4)וייפי חריחות אדומי

 מ(")בס

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

 ריצוף
"א מחיר לזיכוי למ"ר/ מ
 בשקלים חדשים

 ותהער

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

 חדר דיור 
 מתחם לא נפרד()

 .משךהת בה פרוט בהערואר אין (3)ראה  (2) ראה (1) ןון, בלוקי בטוטב

 בח טמ
 )מתחם לא נפרד(

 (1) בטון, בלוקי בטון

 אין (3)ראה  (2)ראה 
בגובה  פוי יחדה משטח העבו רךאו לכל

. חתוןת רוןח אמשט מעל "מס 60-כ
 .()באם קיים ר חלוןאזו למעט

 רות בהמשך.ראה פרוט בהע
 --- (4)ה אר ח ארון תחתוןחיפוי מעל משט

 פינת אוכל
 )מתחם לא נפרד(

 .משךהת בה פרוט בהערואר אין (3)ראה  (2)ראה  (1) ןבטון, בלוקי בטו

 .בהמשךהערות ראה פרוט ב אין (3) ראה (2)ראה  (1) וןבט יבטון, בלוק סוןחאר חד

 .בהמשך ראה פרוט בהערות אין (3)ה אר (2)ה אר (1) בטוןוקי לבבטון,  ורפרוזד

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

 הורים רחצה חדר
 (תלח)מק

 (1) בטון יבלוק בטון,

 לתהדמשקוף חיפוי קירות לגובה  אין (3) ראה (2)ראה 
לי בעל יר+ צבע אק ומעל טיח ות.לפח

 תקנים.ן הטעם מכומק" ירו "תו תקן
 בהמשך. בהערות  ראה פרוט 

 --- (4) ראה מיקהי קרחיפו

 .בהמשך ותערט בהראה פרו ןיא (3)ראה  (2)ראה  (1) ון, בלוקי בטוןטב נהשי חדר

 ד"ממ
 בטון מזוין 

 אאות הג"לפי הור
 .משךהערות בהרוט בראה פ אין (3)ראה  לפי מפרט הג"א

 כלליצה רח חדר
 (טיהב)אמ

 (1) בטון, בלוקי בטון

הדלת וף משקלגובה קירות חיפוי  אין (3)ראה  (2)ראה 
 + צבע אקרילי בעל חיל טומעפחות. ל

 .יםמכון התקנ םמטע קן ירוק""תו ת
 --- (4)ראה  יקהי קרמפוחי בהמשך.  תבהערופרוט  אהר 

 .רות בהמשךעהב טרוראה פ אין (3) ראה (2)ה רא (1) י בטוןבלוק בטון, ת שירותספמר

 .2.6י/ציפוי קיר חיצוני ראה סעיף פוחי אין (3)ראה  2.6יף סע ראה (1) בטוןבלוקי  בטון, רחבה מרוצפת
 שך.מהת בוערבהט רוגם פה רא

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

 (1) וקי בטון, בלבטון מחסן דירתי 
ות צבע רמור קייגטיח. 

 ימור תקרה סידג לי.קריא
 סינטטי. 

 ט פורצלןניגר

חסן לפי החלטת מ ותקיר עובי אין
חברה ג הממצ דריכל/המהנדס.הא

 נההקות ירבחל
 

 לטבלה: והבהרותהערות 

 ים ניתן שמעטפת הפנ ככל שיהיו כאלה -מתועשים למחצה /)בדופן פנים של קירות מתועשים תאי וקבלטון/לוקי בבטון/ב :ירותר קחומ (1)

. בידוד 1045וונטית לרבות בת"י דה בתקינה הרלוק תאי. הכל בכפוף לעמית גבס, בלוקי גבס או בלוחומל הויעש יההתאלו של קירות 

ייבנו בחדרי רחצה  בטון/ בלוקי בטון/ בלוקי בטון תאי/ בלוקי גבס.יו מ: ת(: יהפנימי ות הפנים )חלוקהרים(. קיני מגורתרמי של בניי

 בטון".  ן או בלוקיצרהיי ע"ם" למי ידים"עמהמוגדרים  בלוקיםמהקירות 

או ועשת ו בשיטה מתיבוצע וץהחירות באם ק בממ"ד לפי הנחיות פקוד העורף. .ונטייםודרישות התקנים הרלו : טיחגמר קירות (2) 

 יעשו מלוחות גבס. תכן שמעטפת הפנים של קירות אלוחצה, יעשת לממתו

 י. טעם מכון התקנים הישראלו בעלי "תו תקן ירוק" מיהיים נפ רותוקי קרותכל צבעי הת ן.: לבגווןצביעה בצבע אקרילי.   

  לבן. ן:גוו ומה.ומר דח או פוליסידבסיד סינטטי דוגמת צביעה  . : טיחמר תקרותג

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

 , R-9ת להחלקה גדוהתנטיות ובדרגת יקה הרלוונתקינה והחקהת שוודרי ה,החלקהתנגדות ל 2279ד בדרישות ת"י . העומסוג א': ריצוף (3) 

 פחות שאחת דוגמאות/גוונים ל 3 -וף ושל ריצסדרות  4לבחירה מבין ונה לכל מידת אריח יוצגו לקפורצלן. גרניט מסוג  אריחים  

 ש לחדרים פחותה מהנדר חלקה לא תהיההה יעתת מנדרג ס"מ. 33/33 - ,ס"מ 45/45 ,ס"מ 60/60ניטרלי. במידות  - גוון בהירמהן היא ב  

   .פתמרוצ רחבהו שירות, מרפסת צהמעט חדרי רחבכל הדירה לו. לא  
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  אינו ניתן לאספקה )עפ"י אישור והצהרת הספק(  ס"מ 45/45ת לריצוף במידו חה ואריבמיד  

 :להלןחלופי כמפורט  יה חייב להציע לקונה סדרה נוספת או מידות אריחיהם אול  לות אויה פטור מהצגת אריח במידר יההמוכ

 :א להחלטת המוכר(ן החלופות היבי ירההבח)  

 ס"מ. 60/60, "מס 33/33 ידות האריחים:מנוסף לב  אריח במידות חלופיות  א.

 סדרות של ריצוף 5וכר יציג לקונה, לכל הפחות, המ, אריחדת מי ללכ ריח המיועד לריצוף, כלומרלכל מידת א  סדרה נוספת של ריצוף  ב.  

  לי;היר ניטרד מהם בגוון בחפחות אל ים, בשימוש בדירות מגור  יחיםוגמאות/גוונים נפוצים ושכם לדמיאוים התגוונ/מאותדוג 3-ו       

  התנגדות להחלקה,  2279 "ית ותישבדרמד העו ס"מ, 33/33 -ת כבמידו. סוג א': שרות מרפסתו ריצוף בחדרי רחצה -  

 יט טרצו, שיש, גרנ, אריחים מסוג R-11וברצפת תא מקלחת R-10  חלקהת להתנגדורגת הוונטיות ובדלודרישות התקינה והחקיקה הר  

  יטרלי.נ - ירבהון בגולפחות שאחת מהן היא דוגמאות/גוונים  3 -סדרות של ריצוף ו 4לבחירה מבין  נהוצגו לקורצלן. לכל מידת אריח יופ  

 ג החברה או צישתדוגמא/גוון/מידה, חת משה מאהרוכש תע בחירתדרים אלו.  חדרגת מניעת ההחלקה לא תהיה פחותה מהנדרש ל  

  ידה. הספק, שיבחר על  

יא בגוון ות לפחות שאחת מהן האגמדו 3 -ווף סדרות של ריצ 4לבחירה מבין ס"מ,  33/33 -במידות כסוג א'.  :ברחבה מרוצפתריצוף  -

תעשה  בחירת הרוכש וף לגשם.וף חשלריצ חותהה שאינה פרגת ההחלקוז, ובדקרת שיפועי ניהמתאימים בגודלם ליצירלי. ניט -בהיר 

 בחיפוי קשיח, אין צורך בשיפולים(.קיר החוץ מחופה  ות שבהם)במקומ הספק, שיבחר על ידה.בחר שתציג החברה או ממ

 דותבמי. רלייטנ – וון בהירן היא בגהשאחת מ דוגמאות/גוונים 3מבין לפחות  ת הרוכשלבחיר. -רמיקה סוג א'. ק :חדרי רחצה יחיפו (4) 

  חר על ידה.ספק, שיבשתציג החברה או ההרוכש תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מידה,  חירתבס"מ.  30/60,ס"מ  25/33

ע בצעד לתקרה טיח+ וי ומעל החיפ. עד גובה קו משקוף הדלת .מהמחירנה ללא שינוי קוה חירתלב דות)חיפוי קירות בקרמיקה במי  

לא כל ס"מ ל 33/33 ,ס"מ 20/50 המידות דומות למפרט וכן במידות נוספות ציע אריחיםהיה רשאי להי מוכרנה הוהק כמתבהס (.אקרילי

זהה לגמר הקירות. הקירות, הרצפות  הבידוד אקוסטי וחיפוי קרמיק לצנרת גלויה תבוצע סגירה מובנית כולל ה.ירר הדמחיי בנושי

 ניעת מעבר מים לחלקי בניין/חדרים סמוכים.הרלוונטיים למרישות התקנים פי דן ולית כל דלפי הוראו מואטי באזורים רטוביםזים והנק

 גמאות/גוונים שאחתוד 3בחירה מבין לפחות ס"מ,  20/20 -ו/או כס"מ,  10/20 -במידות כא',  וגס – יקהקרמת י קירופוחי: מטבחחיפוי ב  

ס"מ לפחות לכל אורך  60בגובה    ל ידה.שיבחר ע הספק,או  חברההשתציג ממבחר תעשה  כשוררלי. בחירת היטנ – מהן היא בגוון בהיר

בקו הסף העליון של החיפוי חיפוי קירות תואם מאחורי התנור וסביבו  BIידת ביחנו איר התנור משטח העבודה )מעל ארון תחתון.  כאש

  .אקריליטיח + צבע : ותרימעל החיפוי ובקף(. מ' מעל הריצו 1.50מי ועד הרצפה )גובה רקה

 בודדהאריח ה טח. שקבלן/זםהי י בחירתאו טראצו לפ גרניט פורצלן ריצוף ס"מ, 33/33 -במידות כסוג א'. שנרכש(: כל )כ ריצוף במחסן (5) 

 מ"ר . 0.20 -עד כ

 

  הערות: 

 ר וות לבחשרתינתן האפ לאו בחר של ספק אחדק ממפק יודגש כי בחירת הרוכש תעשה אך ורס תעלמני –בחירת הרוכש/דייר  

 שנבחרו ע"י החברה. ים שונים, גם מאלומוצרים שונים מספק 

ת ת או בנוי כדוגמעם זכוכית מחוסממעקה אלומיניום משולב ( יההבנ יתרבה רתנקבע אח עיצוב מעקות המרפסות )באם לא – מעקה

 "מעקים ומסעדים". 1142הנחיות ת"י  יהחזית ולפ

 .ס"מ 2 -עד כ לים סמוכיםלחבין ל ת שרות,רפסומ ד"צה, ממחדרי רח ירה,לד הבכניס – מפלסיםי רשהפ 

 האדריכל. תכנוןלפי  ,גובה/רוחב( ס"מ 20נות )עד תקב מותרה הגוב דמדרגה( ע) מונמך/מוגבה יתכן סףגג, /ביציאה למרפסות שמש 

 בלה.בה חיפוי הקירות יעשה לגובה המצוין בטוג  - חיפוי קירות 

 לפי החברה.ו/או ס"מ,  60 -באם יש פינות קמורות שאורכם פחות מ ,PVCום או לומינייל אפרופמפינות יבוצעו  –וי יפחבפרופיל פינות 

 טבעי, ן היא חומרבאשה ...יש להביא בחשבון (,2 חלק 5566מתוך ת"י ) -שטח המשותף/פרטי(ב נויותקל ש)ככת עיאבן טבאריחי  

יחים המשמשים במערכת ות או הארגוון הלוח, ..זה. בתקן מרף נאבנוס. ומרקם וןוגגידים והבדלי  מים,עלולים להיות בו ניש

 .רים למטרות תחזוקהם שברצפה לבין הלוחות או האריחים הנשמחיריו האת אוחוהלוון בין שוני בג יהיההזמן, ולפיכך  משתנה עם הרצפה 

 ה.רוף בדייצברה ע"ג הרהח יו/או הברקה ע" יטושלמניעת ספק יודגש כי לא יבוצע ל - רקהבהליטוש/ 

  אוו/ פלדה אוו/ או בטון( עץ ו/ככל ותבחר החברה להתקין, ומבלי שהדבר יחייב בסימון בתוכנית המכר) – , קורה/ותרגולהפ 

 משולב,  

 ותכרבח, ארונות למען מטבשולי קירות וחזיתות מחופים, בגב ארו טעלמס"מ לפחות,  7בגובה יצוף )פנלים( מחומר הר –שיפולים  

 פינות )גרונג(.טום א קיפולים, ללושי יפויחניים. ואזורים טכ 
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  ת.חולפ מ"מ 3של  ע מרווח בין אריחים )פוגות(צובינדרש , היקמעית וקרבאבן טבנים לריצוף לפי דרישות התק – מרווחים )פוגות( 

 חות.פלמ"מ  1לריצוף טראצו  

 

 או במסמך אחר מפרט מכר זה כך בטבלה, ב וייןאם צבעל רק פולעיל יותקנו ב תתייחסות בהערויש ה)מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם 

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

 ארונות: 3.3

 

 ,חה של הכיורוטחיתוך פתח המתאים להתקנה ש דלתות, מגירות, מדפים, תושבת לכיור,ל לויכהארון  ון:חתטבח תן מארו  3.3.1 

 ם. למדיח כלי הכנהה(, תמל להצונקודת חשלבישול ז גודת פתח, נק לל:)כו הכנה לכיריים מובנות

 . MDFחלקי הארון עץ מעובד )סנדוויץ'( או  ארש יקט.ץ דמע יההארון יהגוף הארון והמדפים יהיו מעץ מעובד )סנדוויץ'(, וגב                     

 מעל    פחותלמ ס" 90 -כ העבודה יהיהח טון של משעליסף  ס"מ לפחות. גובה  60-כות, יהיה ת הדלתיז, כולל ח עומק הארון  

 ית הארון.    חתת ת שליבורט עתמים למניס"מ ובחיפוי עמיד ל 10-בתחתית הארון הגבהה )סוקל( בגובה של כ. סף הרצפה           

 עומקו. ו ולכלות לכל גובהלפח ס"מ 60רות ברוחב ייחידת מג הארון יכלול           

                    5. לבחירת הרוכש מתוך קהייפורמוני: ציפוי חיצ ת.תכמ ת:וידי". תרונות פינהנו "פתקוי ןשל הארו פינהות הביחיד

 וגמר  ימפניציפוי ו על ידי החברה. /שיוצגו ע"י החברה ו/או הספק/ים שיבחר י(רלניט הירד באחחד לבן וגוונים לפחות )מהם א

 ;בהמשךראה הערה  :ן*והאר ךאור ותמיד(1)גוון לבן. ב ןו/או מלמי הקיימפור: מדפים                   

    ראה נספח ג' מחיר לזיכוי בעד ארון המטבח התחתון:  

     

מאבן  ס"מ 2-מבעובי לא פחות  בודהלבחירת הקונה משטח ע : תיאור:ולכל אורכו ןתחתובח מט וןה מעל ארמשטח עבוד

עם שוליים (, ייןלפי הענ  1,2 םחלקי) 4440 דרישות ת"יל עונהה ,ו שווה ערך(סר אפולימרית )כדוגמת אבן קיטבעית או 

יותקן קנט  היקף המשטחב ר.כיו של וחהשטלהתקנה  המשטח יותאםס"מ ביחס לחזית הארונות בכל היקפם.  2בהבלטה של 

טח ככל משהבחזית יבוד עם ע י להעדיף התקנה ללא קנט מוגבהשאונה רקהפן עיבודו יקבע ע"י המוכר )עליון מוגבה שאו

 לא יינתן זיכוי בגין אי ביצוע זה(. . קף המשטחל הים בכיל אף מדרש כולהנ

  לפי ארון המטבח חלק תחתון,מידות: 

 3המוכר תציג בפני הקונה /הרספק/ים שיבחר/ו על ידו. בחבמגוון  דוגמאות שיוצגו ע"י המוכר ו/או הך מתו ונההק רתלבחי ון:גו  

  דבקה ולא לוח בודד אחד(.סר יהיו בהשיש/אבן קיות הלוח .(יטרליר נאלו יהיה בהי יםנ)אחד מגוו  פחותגוונים ל   

   

 אין.ארון מטבח עליון:  3.3.2 

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

 יותר ארון מטבח עליון פינתי.  

 ון המטבח התחתון.וציפוי ארון המטבח העליון יהיה בהתאם לאר בנהמ  

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

 

   כיור שולחני לולכה מונח או תלוינדוויץ' או טרספה, ס עץהעשוי תחתון  וןרא )כללי(, רחצה בחדר(: )צייןאחרים  ארונות 3.3.3 

 לפחות. ס"מ  80 אורך  מידות: ירוסטה.דלת/ות וצירי נרבות מגרה/ות, לי( או שיש, לנטגרקוורץ )איניאו או  מחרס   

 לפי החלטת  ון:וג ו/או מלמין לפי יצרן הארון. קהיימפור: יימפנציפוי . קהייפורמ: ניצופוי חייצ     

 החברה.     

    ראה נספח ג' ה:צהרח רוןד אמחיר לזיכוי בע
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              :הערות

באורך  פעמיים  מחושבת תימאורך. המדידה לאורך הקיר )פינה ככל שקי מטר .05מטבח  תחתוןארון  רךאו תדידמ  (1)

יכללו באורך  נותהארו המשולבים בתוך( מקרר )למעט ור, כיריים וכיו"ב, תנמדיחם לידהמיוע (. חלליםהארון

   זה. ראוימתה ייטסיחשבו כ , לאהמטבח ארונות אורךמידות ב 5% -כ ות עדיטס. הארונות

 חבלקחת בחשבון כי יתכן ובקיר שבגב ארונות המט נהארונות המטבח וביצוע עצמי, על הקויכוי עבור במקרה של ז (2)

 אלו לצורך תחזוקה. ים. יש לאפשר גישה לפתח/יםמשותפ פתח/י גישה לקולטן/ים קיימים

 ונה.חתון הינם להחלטת הקתן ארוב יםבנומ, תנור וכו' רון לצורך התקנה של מדיחכנון האת           (3)

ת במקומו ,םדלתות ומדפי לרבות ,בשלמותו המטבח ארון תק אפסל המוכר על ,להתקינם שלא הקונה החליט -

תחת למדיח  זוניקו כנות הנדרשות של מיםלרבות ההיים המובנים )ללא חללים( והחשמל דו להתקנת הכליםשיוע

 חה את הרוכש.בע ובמועד שהחברה תנלוח זמנים שהחברה תקהי ל פע תורויחה לדווח על בבאחריות הקונכיור. ה

 

 כביסה:לתליית  םמיתקני 3.4

 סה.מתקן תליית הכבישירה לגישה יה פתח בקיר חוץ אשר ממנו תהי

ל ש ילבאורך מינימ חבלי כביסה פלסטיק, 5לות, גלג ללכו ביםניצ ממתכת )מגולוונים( מוטות 2: )קטנה( ליית כביסהן לתמיתק 

 .ה"כמטר ס 8 -של לא פחות מ ךכולל חבלי כביסה באור ס"מ 120ך מינימלי של ורבאאו מתקן מתרומם  ,מס" 160 

  קן ממתכתאו במרפסת משמעו מת ך לתליית כביסה בחצרווה ערמתקן ש) שווה ערך בחצר קןתקן מתשר שיואפלדירות הגן:  

  5כלול לפחות מקובע לקיר. המתקן י. המתקן יהיה יציב והבנהמ ותיתבחז ושאינו נצפה ל קיר המבנה, במקום מוצנעונת עלומגו 

 יחה.ים למתוניתנ UVים לקרינת , עמידכותייםאיס"מ. החבלים יהיו  160ימאלי של באורך מינ החבלי כביס 

 5100לי ן ישראתקעומד ב: מחומר עמיד התיאור: תוכנן()ככל שמ מסתור כביסה 

טי ילהיווצר הפרעה לתליית פר ים, במקרה זה עלולה/ידת העיבוי של המזגןחי גם קןותוי ןכר הכביסה ית: בחלל מסתוהערה

  .מחייבה אך לא פחות מהכתוב במפרט כביסה גדולים 

 

   )מידות בס"מ(  הות, חלונות ותריסים בדירתימת דלרש – 3טבלה מס'  3.5

דות המעברים פתיחה. בכל מקרה, מיה וןבכיוו התיחחים, בסוג הפיקום הפתחים, במידות הפתים במוישינכנו : יתהערה 

 ת בהמשך.וספוהערות נ בניה. ראה גםיפחת מהנדרש בתקנות התכנון וה אהחופשיים בדלתות ושטח החלונות ל 

 

 תריסים חלונות ת דלתו ---

 חדר
כמות ומידת 

  הפתח
 )גובה/ רוחב( 

ץ חומר )ע
ם/ יוינמאלו

 אחר(מתכת/ 

סוג פתיחה )ציר 
כע"כ(/ נגרר/ 

 אחר(

כמות ומידת 
 הפתח 

 )גובה/ רוחב(

)עץ מר וח
מיניום/ ולא
 ת/ אחר(כתמ

ה חיפת סוג
"כ/ כע/)ציר

 כיס/אחר(/ררנג

ות ומידת מכ
  תחהפ

 ב(וחר /הבו)ג

 /ץחומר )ע
יום/ מינאלו

 (מתכת/ אחר
 שלבים רמחו

ה)ציר/ חיפת סוג
.ע.כ/נגרר/ כ
 (חרא/יחשמל/כיס

 כניסה

1 

 ציר רגילה טחוןה בפלד

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 95/205-כ

 ר דיורדח

1 

 ומ' מזוגגלא
 ה,רינטיו

 ע.ככ. נגרר

--- 

--- --- 

1 

 אלומ' ומ'לא
 ילמשח ילהלג
 ינלל גיבוי ידוכ

 235/220-כ --- 235/220-כ

 בחמט

--- 

--- --- 

1 

 .ככ.ע רנגר גאלומ' מזוג

1 

 גלילה ידני מ'אלו אלומ'

 115/110-כ 115/110-כ ---

 סוןחאר חד

1 

 ילהרג ציר   עץ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 80/210-כ

חדר שינה 
 1ים הור

1 

 ציר רגילה ץע

1 

 .ע.כר כנגר ' מזוגגמואל

1 

 ידני הליגל 'אלומ 'ומלא

 115/110-כ 115/110-כ 80/210-כ
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 תריסים חלונות ת דלתו ---

 חדר
כמות ומידת 

  הפתח
 )גובה/ רוחב( 

ץ חומר )ע
ם/ יוינמאלו

 אחר(מתכת/ 

סוג פתיחה )ציר 
כע"כ(/ נגרר/ 

 אחר(

כמות ומידת 
 הפתח 

 )גובה/ רוחב(

)עץ מר וח
מיניום/ ולא
 ת/ אחר(כתמ

ה חיפת סוג
"כ/ כע/)ציר

 כיס/אחר(/ררנג

ות ומידת מכ
  תחהפ

 ב(וחר /הבו)ג

 /ץחומר )ע
יום/ מינאלו

 (מתכת/ אחר
 שלבים רמחו

ה)ציר/ חיפת סוג
.ע.כ/נגרר/ כ
 (חרא/יחשמל/כיס

 ממ"ד 
)משמש 
 כחדר 

 (2שינה 

1 
 לפי פלדה

 הג"א 
 גילה(.ציר )ר

 וץחפתיחה 

1 

 גמזוג אלומ'

לה או ציר רגי
 .ע.ככ

יות לפי הנח
 אהג"

1 

 אלומ' אלומ'
נגרר כ.ע.כ או 

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

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

ם נגררת/יהיסים, ורס דףה ם,יזג נגד הדשתיים, פל אחת או ףנכ
 ג"א.        חיות הלפי הנ  .לכיס

--- --- 

 3 החדר שינ

1 

 רגילהר צי 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 

 גוגמז 'אלומ
 נטוי

 )קיפ(

--- 

--- --- --- 

 --- 45/75-כ 70/210 -כ

ח. רחצה 
 יכלל

1 
 עץ  + 

  אור -וצוהר/צ
 הרגיל ציר

1 

 אלומ' מזוגג

 נטוי
 +(פי)ק

 קבועחלק 
 וןתחת

--- 

--- --- --- 

 --- 35/135-כ 80/210-כ

--- 

--- --- 

--- 

 --- ור מכניוראו

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 

מרפסת 
 ירותש

1 

 הלירג ריצ עץ

--- 

--- --- 

1 

 כ.ע.כ אלומ' מ'אלו

 155/85-כ --- 80/210 -כ

דירתי  סןמח
 צמוד

 פח 1
ת החלטלפי 

 החברה
 הרגילציר 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 75/220 -כ

 

 :ואחרות טבלהל ערותה

 ה(.הרכיש להסכםצורף ה או במסמך אחר שכר זבמפרט מבטבלה,  צויןאם בק על רם בפו)הקיי

 תרי בתחתיידות למים ויכללו התקנת קנט פולימובפתיחה רגילה, הדלתות תהיינה עמ 23ישראלי מס' בהתאם לתקן ודות בתות ללד= עץ  דלת .א

סב  ,נטוי(פלת )= פתיחה משתקיפ  סוג פתיחה, =רגילה ציר,  וםינימועץ האלוהנחיות ילפי  סוג פרופיל: = אלומיניום,אלומ'  .ס"מ. 7 בהובג דלתה

: םיסיתר ,= כנף בתנועה אנכיתגיליוטינה ( בקיר, = כנף נגררת על כנף ו/או לתוך גומחה )כיסכ.ע.כ ניגרר ת, + משתפלה= רגיל )דרייקיפ(טוי נ

=  גלילה .גברתמה מויבין השלבים לאט טם גומילל אף כווקצאוריתן מיולבמילוי פ )בעובי לפי הנחיות היצרן(,עשויים פח אלומיניום  יםיסתרה ישלב

  . בחדר דיור()גיבוי ידני אחד, לגלילה החשמלית,  ו חשמליו/א ה, באמצעות רצועהללפי מעתריס נגלל כ

 /תכ הדלתואים לסה"תת לית בדירהובלבד שהכמות הכל בטבלהים של אחד מחדר רבתיאולהופיע ת לוויכ ריםחד , משותפים לשנידלתות/חלונות .ב

 .ג האווירתפקוד מערכת מיזוס"מ כהכנה ל 3עד  ל רצפהבהו מעוגפנים ידלתות שולי תכן ובטבלה. ימצוינות חלונות ה

חות המורכבים משני לו, ות התקןלפי דריש רגיל/בטיחותי( Double Glazing) כפול זיגוג שקוף מאלומיניום עם ,ט ממ"ד(מע)ל טרינותיו /חלונות .ג

החלונות ורכיביהם יהיו בעלי תו . לפי תכנון(אחר  או מ"מ 6 יר בעובי שלעם מרווח אות, חולפמ"מ  4 ביג בעו)זיגו יניהםאוויר במרווח  םעת זכוכי

 יידנו על ותקת יי פתיחה ונעילה. החלונו, ידיות מובנות, מנגנונליםלגג ,צירים ,EPDMוריים, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי תקן ואביזרים מק

 לכל במסילות :רשתות .עורףי הנחיות פקוד הפלפלדה, ם כנף/ים וגג עום מזילומינסוג איהיה חלון ממ"ד מב ם היצרן.עורשה מטמתקין מ

 .אחת רשת לכנף כהכנה במסילה נוסף נתיב יותקן ,החלונות

יותקן חלון, בתריס או  הת הסגוררפסת שרומל פונה באם מטבחבחדרים סניטריים וב ת,בחדר שרו לקיר חיצוני וגגתמזת לו דו/א ןובהעדר חל .ד

 .(פפת כיסוי)לרפות ר נימכור אוור
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גוג קבוע זיב םלבימשוה םיתכן פתחי יועץ האלומיניום. ו/או האדריכל סוג פרופיל, גוון, עפ"י תכנון .יים אלומיניוםשוע ריסיםלונות והתחות הגרמס .ה

 .או קירות מסך/ם, ומחסוהמשמש כמעקה/

 האדריכל.  בחירתי "( עפ")"חלבמומה שקופה או עית חותבטיזכוכית  תותקן ,(ותש חלוני )באםרחצה בחדרי  .ו

 .ודרישות כיבוי אש יכלאדרה ןנותכאו רפפות קבועות, לפי /ו ו/או סבכה בדלת ו/או אוורור מכני( יעשה באמצעות חלון מחסןנרכש ככל ש) המחסן וראוור .ז

ת מערכו, (יתטלסקופ)פנורמית/ ת הצצהעיניוסף, סגר בטחון פנימי נ  5044ראל ן ישלתק תואמת ,יתריחרב ב . דלת פלדה )ביטחון(הדלת כניס .ח

מ"מ  1.25י של בעובנת מגולוומשקוף בניה מפלדה  .תחתון, מעצור דלת ומספר דירה מברשת סף ,נעה ו"רוזטות"ידית צירים, מגן צילינדר, 

 חירת המוכר.בתנור. גמר לגוון לפי ב הביעלפחות. כנף הדלת והמשקוף יהיו בחיפוי ויניל או צ

  בטחון/אש.ויותקנו דלתות  הנחיות רשות הכבאות, בכניסה לדירות בקומת קרקע יתכן לפי .החברהבחירת גוון לפי  וניל,  פויצי דלת ממ"ד .ט

ר שווה ערך בכל היבט חשתי לוחות מודבקים על מסגרת עם מילוי פלקסבורד ו/או מילוי אשויה מתהיה ע כנף הדלת פנים: מכלולי דלתות .י

המתאים  שציפוי חיצוני מתועצבע או פורמייקה או גמר קוף הדלת. אם לסוג משצירים יותקנו בהתאחר.  יים,חוזק, אקוסטיקה, ק –ודי תפק

אלי רבהתאם לתקן ישהדלת יהיה  משקוף. צדדים לפחות 3-קנט( מצופה בהדלת )קף כנף בהי .ידיות מתכת משני הצדדים , עםלעמידות במים

בחדרי אמבטיה / מקלחת  נתו יהיה עמיד למים. ף לאחר התק. המשקואטימה יפסכולל  לדלתבגמר תואם ולימרי או עץ הלבשות פ בעל 23מס' 

גוונים לפחות  3מגוון דוגמאות שיוצגו לו מתוך ת הרוכש מתוך לבחיר גוון:  אור, מזוגג בכנף הדלת.-בובי דמוי "תפוס פנוי" וצוהר/ צומנעול סי

 ל ידה.חר/ו עשיב ידי החברה ו/או הספק/ים אחד מהם לבן(, שיוצגו על)

 בנוסף, ., אין לקבוע סורג קבועש את כלל הדיירים בקומה(אמור לשמ )בחרום קומתי המוכרז כפתח חילוץ  בדירהפתח בממ"ד וב -פתח חילוץ .יא

 וג הפתיחה וכיון הפתיחה.סוג החלון/תריס, לרבות ס "י הרשויות המוסמכות כפתח חילוץ יתכנו שינויים במידות הפתח,וכרז עבפתח שי

 2 -סף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים כית. חיצונ נגררת,/מרחב מוגן הינה דלת פלדה אטומה, הנפתחתלת כניסה לד :פיקוד העורףת דרישו לפי .יב

 בקוטרים שונים,ן  פתחי אוורור מעוגלים ככנף אחת או שתיים, הנגררות לכיס. חלון אלומיניום + זיגוג ו ן פלדהרה. חלוס"מ מעל מפלס הדי

 רוצתיפתח האוורור וליד ע"ג הקיר  פיקוד העורף(,לפי הנחיות )סינון אויר  מערכת התקנת נים לפרוק.דה )פלנצ'(, וניתאות פלדיסקחסומים ב

תו תקינהרי שמתקן הסינון,  הע"י החבריודגש שבאם סופק  (.2010)תקנות הג"א מאי  ות היצרן.פי מידמערכת להפרעה מקומית. מידות ה

הוסמכו לכך ע"י פיקוד ש בדיקת תקינות ואטימות נוספת ע"י הגורמיםכש, יחייב ע"י הרוקו רויפלכן העורף,  פיקוד ע"י אושרוונבדקו והתקנתו 

יגבר הביצוע בפועל  לבין המצוין בתוכניות המכר ו/או במפרט המכר לבין הביצוע בפועסתירה קרה של למניעת ספק יודגש כי בכל מ העורף.

 העורף.קוד ם הנחיות מעודכנות של פיהתוא

אביזרים  הצורך בהתקנתעקב , "נטו"טאות מידות פתחים אינן מבומשוערות בס"מ, בניה , הינן מידות 3מס' טבלה המפורטות בהמידות  – מידות .יג

 מסך רותתות/ חלונות/ויטרינות/קישל מלבני דל ,ים למיניהםיפרופילים היקפמשקופים ונים סמויים ו/או מסגרות סמויות וכן  ן: מלבכגומים משלי

  בתקנות התכנון והבניה.  ש כנדרלפתחים אלו  ממידות/שטח,לא יפחת  יםפתחים המתקבלקרה גודל הבכל מ .פי הענין()ל

  

 

 

 ם סניטרים בדירהה וכליברואי תמתקנ – 4טבלה מס'  3.6 

 הערות לאחר טבלה זו(גם )ראה   
 

 מיתקן
 םמיקו

 רחצה כלליחדר  רחצה הורים חדר מטבח
 מרפסת 

 תשירו
 אחר

 ר מטבחיוכ
 ודדת/כפולה(ב)
 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- ראה הערה )א(

 --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- אין ₪ זיכוי 

 רחצה כיור

ידות מ
 בס"מ()

 --- --- רוןמשולב בא 40/50 -כ ---

 --- --- 3.3.3עיף ראה ס א' --- סוג

 --- --- אין הרא --- ₪ זיכוי 

 ידיים יור לנטילתכ
מידות 
 )בס"מ(

--- --- --- --- --- 
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 מיתקן
 םמיקו

 רחצה כלליחדר  רחצה הורים חדר מטבח
 מרפסת 

 תשירו
 אחר

 --- --- --- --- --- סוג

 --- --- --- --- ---  ₪י זיכו

וארגז  אסלה
 )ב'(שטיפה

 

 מידות
 )בס"מ(

 --- --- לפי מידות היצרן צרןפי מידות היל ---

 --- --- א' א' --- סוג

 --- --- אין אין --- ₪ וי כזי

 אמבט/ 

 מקלחת

מידות 
 מ()בס"

--- 
ין הוראות כל דלפי 

 ראה בהמשך
 170/70 -כ

 ה(מבטי)א
--- --- 

 --- סוג
 ריצוף משופע

 )מקלחת(
 --- --- א'

 --- --- אין --- --- ₪  זיכוי

לה למים קרים סול
מהקיר  כיור,מים לח/

 או מהמשטח

 --- --- מערבל פרח מערבל פרח ערבלמ חפר דגם 

 --- --- א' א' א' סוג

 --- --- פח ג'סראה נ ג' ספחראה נ אין ₪ זיכוי 

סוללה לאמבטיה 
 למים קרים וחמים

 --- --- )ה(סוללה --- --- דגם

 --- --- א' --- --- וגס

 --- --- 'ראה נספח ג --- --- ₪ יכוי ז

סוללה למקלחת 
 מיםלמים קרים וח

 --- דגם
אינטרפוץ דרך )-רב

 --- --- --- )ה( (3דרך 

 --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- ראה נספח ג' --- ₪ זיכוי 

 --- יש --- --- --- ניקוזם מכונת כביסה ולחיבור מי

 לשרוול בדופן חיצונית 4תח "פ
, מייבש כביסהמ  םאדיפליטת 

כולל תריס הגנה ומשקולת סגירה 
 חשמלוהזנת 

 --- יש --- --- ---

 הכנה לחיבור מדיח כלים

יור בניקוז כ תמשולבכנה הה)
 (המטבח

 --- --- --- --- יש

 --- --- --- --- אין )ברז ניל( נק' מים למקרר

 --- --- --- --- 1 ישול )הכנה(נקודת גז לב

 --- --- --- --- --- )הכנה( מים םז לחימוודת גקנ
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 :ואחרות טבלהל ערותה

 ם הרכישה(.צורף להסכה או במסמך אחר שמכר ז רט, במפבטבלה צויןפועל רק באם ב)הקיים 

רוסטה, ני/גרניט וורץסילי קוורץ/ק מחרס/הקונה,  לבחירת: ס"מ( 80/46ידות במ ס"מ או כפולה 40/60 ותודדת במיד)ב כיור מטבח (א)

 תוצרת לפי ס"מ. 40/50 ותמידבחרס : כיור רחצה ה.ע"י החבר היצרן/ספק, שיבחר לפי (:יור רחצה שולחני )אינטגרליכ טוחההתקנה שב

 .החברה החלטת

)מושב(  :כיסוי אסלהלפי החלטת החברה.  תוצרת. 1385עפ"י ת"י  יטר(ל 3/6כמותי ) מונובלוק/חרס, דו ה :ז שטיפארגמונחת. : אסלה   (ב)

  .רוסטהירי ניבעל צ דכב פלסטי

ומיטת תמיכה פינות ץ בפוי פוליאסטר. מילוי עבעלת חיזוק היקפי, שלד עץ עם ציהומוגני, מ"מ  3.5ילי בעובי מר אקרחוהיה מת אמבטיה:

 ה אמאייל.מ"מ לפחות מצופ 2.5י ן מפח בעובזל מגלוון או לחילופיילי ברמפרופ

ם לניקוז עם שיפועי 2279ת"י רישות בדעומד ות כל דין, בגמר הבהורא י הנדרששטח משטח המקלחת לא יפחת מהמידות על פ מקלחת:

 המשטח.

מידות ברז ר, דה או הכיוהעבומשטח ם על מישור א ימוקוהו מערבל, פרחם: : דגבחמט . לקערת)כולל חסכם( יםסוללה למים קרים/חמ )ג( 

ת"י בעומדת וישנה ש ככלץ ת לפחות תוצרת הארכשאח תסדרו 3 לבחירה מתוך ס"מ. 20ס"מ לפחות ולעומק  25 -פיה בגובה כ תהיינה:

 ו על ידה./החברה/ קבלן ו/או הספק/ים שיבחרוצגו ע"י שי 1385

 , מידות ור משטח העבודה או הכיורעל מיש והם ימוקמו  הפי ערבלמ ח: דגם: פרולל חסכמים()כ חצהלכיור/י ר, ם/חמיםים קרילמ סוללה )ד( 

שיוצגו ע"י החברה/ קבלן  ארץת תוצרת הכשאחת לפחו סדרות 3מתוך  רהלבחי ס"מ לפחות, 15ומק ות ולעס"מ לפח 15באורך ברז תהיינה: 

 .  ידהו הספק/ים שיבחר/ו על ו/א

מיקס מהקיר הכוללת יציאה תחתית למיל' האמבטיה  לה מים חמים וקריםסולתותקן  :יהבאמבט :)כולל חסכמים( חמים/סוללה למים קרים ()ה

  מזלף.מ לפחות וס" 60ל אנכי באורך ומובי פיטלסקוכוונן, מוט החלקה תלה מתשורי, מצינור שר

 60אנכי באורך יל סקופי ומובתכוונן, מוט החלקה טלמתלה מלל צינור שרשורי, כויקל ם נבציפוי כרו , (3דרך ) רב -מהקיר דגם: : למקלחת

 . מ"מ 15ראש מקלחת בקוטר ס"מ ו 30אורך לפחות ומזלף. לחילופין ולפי בחירת הדייר, זרוע מהקיר ב ס"מ

 ל ידה.הספק/ים שיבחר/ו עו/או  בלןרץ שיוצגו ע"י החברה/קכשאחת לפחות תוצרת הא סדרות 3ך בחירה מתות האמבטיה/מקלחת, לסוללו

רת ידית ים בעזחמים/קר,דגם מערבל מיקסר בעל מנגנון קרמי דו כמותי)ויסות מים לבציפוי כרום ניקל היוים וקרים יכל הסוללת  למים חמ-

 ם.מיו חסכאחת(ויכלל

 .ניל יזברו: חיבור לביוב, כוללת ת אסלהגז/י שטיפארכיורים והתקנת  ()ו 

 .: לבןתועוגוון הקב )ז( 

 . והזנת חשמל ן או שפכיםוחיבור לקו דלוחי רים: מים קת כביסה כוללתלמכונ הכנת חיבור )ח( 

 ה.קציזרי נחושת בלבד ללא אבצנרת  ר אחרת,באם לא נאמ: הכנה לנק' גז )ט( 

 מסופקת מהרשת העירונית.מפרטורה ה: מים בטמים קרים (י) 

 למניעת  לישעומדים בתקן ישרא ותקבועלרכוש  יות הרוכש, לבחור או, באחרר החברהאינם ממבח באם -(טיהבועות רחצה )אגנית/אמבק (יא) 

 .  R-11 -ולא פחות מ החלקה

 או הכיור. ח העבודה ממוקם על מישור משטברז ה רי= ק חפר קבוע. וך שרוולשלף מתברז הנ ראשנשלף =  (יב) 

  ית אחת. זרת ידבע יסות מים לקרים /חמים,)מיקסר( = ו מערבל  

 מקלחת ו/או לפיית ברז ו/או שניהם. ם חמים/קרים, לראשמי יציאה, של/טרפוץ( = חלוקת כניסה)אונ ךדר-רב  

 יטת קונדנסר. בשיטה זו הלחות הפועל בש השתמש במייבש כביסהה יש ליסש הכבאויר חם/לח, ממיב ליניקתחיבור  בהעדר קונדנסר=)יג( 

 יר חם לחלל הדירה גש שעדיין נפלט אויודמניעת ספק ב ריקון בעת הצורך. להמחיי ל איסוףמים אל מיכפלטת כש ננפלטת בעת תהליך הייבוה

 בסמוך למכונה.

 חות/פתחי ניקוז וכו'(.ברזים/מקלהקצה הסטנדרטיות ) מערכותל כנניםהמים והניקוז מתו הספקת י מערכתיש לקחת בחשבון כ (יד)

המים,  ם הקפי מפני גלישתחסוהמקלחת, ומנרת הדלוחין, שטח תא קוטר צהתאמת  "גשם", ללאדמוי  לחתאמור לעיל כגון ראש מקשינוי מה

 פה.וז ברציקלת הנת ממפל המים לקיבוהנפלט ות המיםעלול לגרור הצפה בחדר הרחצה עקב אי התאמה בין כמ

 ים מתאימים כגון באמצע ש לנקוטע החלקה, יוס מוניספהאמבטיה אינה כוללת ח בטיה הינו גם למקלחת וככל שרצפתשימוש באמ( הואיל והטו) 

  חלקה.המיועדות למניעת הות הדבקת מדבק   
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של כיבוי לא הגז במקרהגנון לניתוק זרימת לים מנולים הכ, יש להשתמש בכיריובכלל ת לחלון)טז(  ככל שמיקום הכיריים לבישול נמצאים בסמיכו 

 הבה/ות הבישול.ל רצוני של        

 

 , במפרט מכר זה  או במסמך אחרכך בטבלה צויןאם רק בקנו בפועל חסות בהערות לעיל יותש התיילגביהם יד ומתקנים י ציור כ)מובה

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

  פה,, ברצהבניין( פים לכללמשותו)בחלקם יתכן לקולטני ביוב י ביקורת צנרת ופתח: אחר ורךלכל צ ,בדירה אינסטלציה נוספים אביזרי  3.6.1 

 וכמות, עפ"י דרישות כיבוי אש(.  )מיקום כיבוי,יתכן מתזי לציה. ינסטהא ת מהנדסיקום וכמות עפ"י החלטבמ, רהסמוך לתקקירות או בב  

 בין  י פיקודלהעברת גז וכבלוצנרת  מפוצלאו /ו י מרכזיינה. ניקוז למזגן מנסטלציינדס האלפי החלטת מה ,קוםמיב יםמחלקי מארון ל  

 . למאיידמיועד ההמיקום למעבה, עד יועד המ המיקום  

 

 הערה:  

 דמוי בליטות ויצרו ואסטטי התקנת כיסוי מבודד ידרשו(, יתכן ויחייבו ככל שבוי, )י כירת מים/ביוב/מתזר צנהצורך במעב  

 , כרית המתכנב ה, שלא בהכרח יסומנובסמוך לקירות ורצפו/או ת ותקרה סמוך לקירוב ,או "ספסלים"" תו קורום אמודיע"  

 ת.וכנים שונה מהתי תכנון יותקנו במיקומאילוצשסומנו ואו   

 פתחי  רשוויד יתכן ןהבניילגובה וברים טנים העלקחת בחשבון כי לפי הת"י, והנחיות מהנדס האינסטלציה בקוליש  ,בנוסף  

 וקה.תחז לצרכי גישה פשראין לחסום אותם ויש לאביצוע פתחי ביקורת אלו ,  שיידרדירות בהם ביקורת, ולכן ב  

 

 

כת התקנת המער. תהיה לפי הוראות כל דיןלארית משותפת מאולצת מצעות מערכת סובאת חמים לדירוהספקת מים : מיםחימום   3.6.2

 .המים )טיימר( מים החמים והתקן קוצב זמן לחימוםמלי לדוד הגיבוי חשלרבות  579אלי ישרתקן היה בהתאם לדרישות ארית תהסול

 והתקן קוצב זמן )טיימר( הכולל מפסק מנט עזר חשמלי ם אללל חימום ער למערכת הסולארית וכוהמחוברה )דוד( ן מיכל אגייותקירה לכל ד

 .ההפעלהת זמני במאפשר לתכנן מראש א

 ב קוצ התקןהמים באמצעות חשמל ו מצעות מערכת סולארית, יעשה חימוםים חמים באן לא ניתן לספק מכל די אותהור לדירות שלהם לפי 

 ר(.  )טייממום המים זמן לחי

גג  או וך להבסמאו ירות ש רפסתבמ כגוןבמקום מוסתר אך נגיש : מיקום הדוד ;ליטרים 150: תבולבקי למים חמים מכל אגירה )דוד(

     מהנדס האינסטלציה. תכנוןעליון לפי 

 ת. ה, אמבטיה, מקלח: קערות מטבח ורחצלכלים יבור מים חמיםח 3.6.3

  .ר/רחבה מרוצפתבחצ :"דלי"רז ב  .43.6

 (.החברה לטתי הח)מיקום לפיש  :הכנה למונה מים לדירה 3.6.5

   ,PPR, S.Pסגול, לדה מגולוונת, פק: פריםחמים וקחומר הצינורות: מים  3.6.6

 .פלסטי :שפכיםסטי, : פליןדלוח  

  .יש: במטבח ת הגזנקודר הגז ועד ה ממקוצנרת גז בדיר 3.6.7

 : יש.לדירה הכנה למונה גז 3.6.8
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 (ה זובלטלאחר הערות  )ראה ותקשורת מתקני חשמל – 5טבלה מס'   3.7        

 
 

 ראה נספח ג' ע ונקודות טלפון,בית תקמאור,  מחיר זיכוי לנקודות
 

 מיקום

ת נקוד
 רמאו

 קרהת /ירק
 קל מפסלכו

 תקע בית
 רגיל

 תקע יתב
  מים   מוגן

 תקע בית
 לבמעג חכו

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;רתתקשו 'נק
 .נק' טלפון

 נקודות 3 כ"סה

 רותאחר/ הע

 לדירה סהכני
 בואהמ או

1 1 - - - 

 לחצן פעמון+ -
 אינטרקום -
לובי אורה למפסק ת -

 ר מדרגות.קומתי/חד
 לוח חשמל דירתי. -
 ללת כותקשורון אר -

 שקע. 
 טלוויזיהארון טלפוניה/- 
ם אחר או במקו)

ם לקביעת בהתא
 (המתכנן

 רדיו דרח
 כלאו ופינת

2 3 - 
1  

 )למזגן(
1 

תוספת  -י תריס חשמל
עלת חשמל להפ נקודת

 התריס.

 - - - 1 1 רפרוזדו

 3מעל  בפרוזדור באורך
 זדור הכוללפרו' או במ

נקודות  2פניית "ר", 
 חליף.+ מות חמאור לפ

 1 בחמט

4 

)אחד מהם 
חד ואכפול, 

מהם מוגן 
 בדרגה
 רגילה(

- 

 )יג( 3
מדיח ר,מקרתנור,

וגן )אחד מהם מ
ים בדרגת מ

44IP) 

- 

מיקום השקעים, בתי 
מעל  התקע יהיה

ודה ככול העב משטח
התאם ובהאפשר 

 ולתכנון המטבח יותקנ
ים ח נפרדשקעי כ

 ור, למקררלמדיח, לתנ

 - - - - - 1 סוןחא חדר

שינה  חדר
  וריםה

1 
מפסק  )כולל

 יףמחל
 למנורה( 

 

4 
 ם לידי)שני

 המיטה(
- 1 1 

ק' טרקום )נאינ -
 ד(לבבור בדי/שמע

   רחצה חדר
 הורים

1 
 ם()מוגן מי

- 1 
1 

ית תקע )ב
 לתנור(

- 

בית תקע לתנור 
 בהעדר חלון,+ ימוםח
 כניורור מלנק' אוה כנה

 - 1 1 - 3 1 שינה חדר

 ד/"ממ
 שינה ח.

ה לפי מנור
 הנחיות

 פיקוד העורף
 1 (למזגן) 1+  1 - 3

ד ותקנות פיק לפי
 רףהעו

 הר רחצחד
 לליכ

1 
 (ים)מוגן מ

- 1 
1 

 )בית תקע
 ור(תנל

- 

בית תקע לתנור 
התקן קוצב  +חימום+ 

וד ק לדזמן הכולל מפס
עפ"י  ש במיקוםהשמ

 ן. התכנו
 ן,וחל דרעבה+

 כניר מהכנה לנק' אוורו

 ותפסת שרמר
1 

 מוגן מים()
- - 

2 
 מוגן מים

 ביסה,נת ככו)מ
 יסה(כבש מייב

- - 

רחבה 
 רוצפתמ

1 
 )מוגן(

- 
1 
 ן()מוג

IP44 
- - 

חשמלי + ולל תריס כ
תיחה פמפסק + מנגנון 

 ידני.



 

 

 

 

 

 

 , ג'ב'נספחים א', 

 31  ךמתו 21 'עמ 18.04.2021תאריך:  / V םגרה מד/ די גן, חדרים 4 / 161מגרש  /תכן מכר למשרט / מפ באר שבע -הפארקת נגב / שכונפרץ בוני ה / בניההלאיכות  מסד
 

 מיקום

ת נקוד
 רמאו

 קרהת /ירק
 קל מפסלכו

 תקע בית
 רגיל

 תקע יתב
  מים   מוגן

 תקע בית
 לבמעג חכו

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;רתתקשו 'נק
 .נק' טלפון

 נקודות 3 כ"סה

 רותאחר/ הע

 - - 1 - 1 מחסן

צריכת החשמל של 
ר לשעון המחסן תחוב

י אליו מל הדירתהחש
 .המחסןיך שומ

ת נושהז או לחילופין
כל ל של החשמ

ה יחוברו למונסנים המח
 ף ונפרדמשות

בד, או לבם ניחסלמ
לכל מחסן, ה נפרד מונ

ועפ"י  להחלטת המוכר
 בחירתו.

 רמסתו
 כביסה

- - - 
1 

ט הכנה ק)פ
 למזגן(

- 
 
- 

 

  לה ואחרותת לטבהערו

 דלקה אחת.טורה(, כולל נקודת האהיל/ ארמ -וכיסוינורה )ללא  או תקרהגבי קיר ל בית נורה ע = אור קיר/ תקרהנקודת מ (א)

 ל שקע בנפרד(.אחד, נספר כותר בפנל ני שקעים או י)ש ן מזרם חשמל רגיל.ניזושמלי המתקן ח בודד לחיבור= "שקע"  ע מאור )רגיל(בית תק (ב)

 ת.ממ"ר לפחו 1.5בלים צע בכהחיבור יבו

ור החיב פר כל שקע בנפרד(.ותר בפנל אחד, נס)שני שקעים או י גילניזון מזרם חשמל רה וי,עם כיסע בודד שקמים:  גןמו בית תקע מאור )רגיל(  (ג)

 ות.לפח ממ"ר 1.5בלים יבוצע בכ

לכמות  ושאינם תוספת המצוינים בסעיף א' קיר(,נקודות המאור )בתקרה או  של ן ההדלקהבלבד לאופתאור  כפולה= נקודת מאור הדלקה (ד)

 '.סעיף אוינות במאור המצה נקודות

 "כוח".ות /נקודה ם בהכרחושאינ פרד(,י נפרד )כל נק' במעגל נעל גבי מעגל חשמל"שקע/ים" הנמצא/ים  = ת תקע מעגל נפרדבי (ה)

 בדרגת הגנה גבוהה.ן מים אך אביזר הקצה מוג נפרד ן שאינו בהכרח במעגל חשמלבית תקע מוגאו אחר=  IP44גות הגנה בית תקע עם דר (ו)

בים, בין מחש –ת ת טלפוניה, נקודת תקשורחוד וכוללות נקודביחד )קומפלט( או ל נקודות 3= )מחשב( קשורתחוץ/ת טלפוןה/טלויזית ודנק (ז)

אינטרנט. /ניםר הדירה לרשת הטלפוחיבו ללאקליטת שידורי כבלים.  ות לחיבור לור, ואפשרדורי חובה כאמחיבור לקליטת שי –יה וויזודת טלנק

 .לל כיסויכו 1מודול  55סא וקופ ודת ההכנה בקירוז התקשורת ועד נקמריכ משיכה ור וחוטכלול צינת נקודת התקשורת

 .(עמדת שומר לפי הענייןל סה למבנה אודלת כניל)לתקשורת פנים אות כולל אביזרי קצה ת מלקודה/ונקום(= פנים )אינטרנקודת טלפון  (ח)

   מ"מ. 2.5עם כבלים נפרד למפסק ת ללוח בר ישירוחו, מעל גבי מעגל חשמלי נפרד בית תקע כוח = ת כחנקוד (ט)

כנה ועד נקודת הה )מחשב( מריכוז תקשורתורת ק' תקשהכנה לנ שיכה בלבד.לצנרת )"שרוול"( וחוט מוין אחרת הכוונה באם לא צ"הכנה"=  (י)

ספק  מניעתללי(. " )ספירתנור להט" "מפזר חום" ולא יות הדייר(,יותקן )באחרהרחצה  ת חדרמעל דללתנור חימום נמצאת באם ההכנה  בקיר.

 ע מוגן מים.ה לתנור חימום כוללת שקההכנ ע"י החברה. עי חימום לא מסופקיםיודגש כי אמצ

ה/ם ליקים/מכבים את אותדאך מהנמצאים בריחוק ביניהם,  פרדים שוניםאביזרים נכיבוי, משני  מאור הניתנות להדלקה/ות /נקודה =חליףמ (יא)

 מאור. נקודה/ות

 רישות מהנדס החשמל.ות הנחיות החוק ודבעקב ג הנק'קום וסוויים במייניתכנו ש (יב)

ובר ישירות תחהנקודה כנן לכיריים. טבח, מתחת למקום המתון המת בארולת פאזיתקן נקודת תתוללת חיבור תלת פאזי= בדירת מגורים הכו (יג)

 ל הדירתי.החשמ ק בלוחע והמפסת בית שקבוקודה תכלול את כל החיווט לר. הנ2.5/5ווט בכבל ל ותחלמפסק תלת פאזי בלוח החשמ

 

 ך אחרמפרט מכר זה  או במסמה, בך בטבלצויין כועל רק באם בהערות לעיל יותקנו בפ ביהם יש התייחסותכי ציוד ומתקנים לג )מובהר

 ישה(.להסכם הרכשצורף  

 

 רת לילה לתאו ון שבתמנגנות דר מדרגובחלחצן להדלקת אור  .יש: מאורת ובכל קומה: נקוד מתית:חדר מדרגות/ מבואה קו  3.7.1 

  יש. :קומתית ת אור במבואההדלקדירה למתוך ה צןלח יש. ר:לחצני הדלקת או יש. ור:גופי מא. קבועה                             

 בקשה להיתר(.ות התכנון והבניה )י תקנלים )צינורות( בדירה על פהכנת שרוו: טלפון חוץ 3.7.2 

 ה.חר לפי החלטת החבראו א ,זמזם צליל: .לחצן וג:ס פעמון: 3.7.3 

 , לפי דרישות הת"י.נדרט: סט: סוגלקה/שקעאביזרי הד 3.7.4 
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לפי   יקום:מיש  :בתוך הדירה ל שקע רגיל(,)כולדירתי  וח תקשורתול מודולים( 6-ל השארת מקום פנוי ל)כולדירתי  ח חשמללו 3.7.5  

 .איןבת: שעון ש. יש: מפסקי פחת החשמל.  מהנדס תכנון  

                          ולל קוצב זמן.   : יש.  כחשמלי, שמש/ודת חשמל לדוד מיםנק 3.7.6 

 .פראמ 3×  25: פאזי תלת :תירבור דיגודל חי 3.7.7 

 ת בקומתה הראשיסלפתיחת דלת הכני כולל לחצן ,שמע דיבור )אינטרקום .5 לה: כמפורט בטבמיקום: יש, קוםמערכת אינטר 3.7.8 

 .בחדר שינה הורים( רלשמע ודיבוופומית  ,יסההכנ  

 ן.: אינפרדת(ר )גל סגוספת במעוויזיה נומערכת טל 3.7.9 

  וויזיה רב ערוציתטל לקליטתבור לכבלים לחי ההכנ :טלוויזיההכנה לקליטת שידורי  3.7.10 

 .  (זהאשר תספק שרות  ערוצית -ה הרבטלוויזילחברת ה ע"י הקונה ישירותאשר ישולם ר וללא חיבור בפועל  לא ממיל)   

 :מיתקנים אחרים     3.7.11 

 פאזי ולרשת החשמל תלת רטור ולבקרה של צריכת החשמל הדירתית. המערכת תתאים לחיבולנימערכת תותקן  בכל דירה -

 מל המשתנים.פי החשזנת תעריהשראלית ותאפשר הי

 :כלולהמערכת ת

 מלי, רכיב המודד זרם חשעל ת מתבסס תית אשרמל הדירשדת מדידה בלוח החיחי 

 .ור אלחוטישידשורת לחידת תקית פאזי( י זרם עבור לוח תל)שלושה חיישנ

 ורה ברורה.בצ מקומית ומציג אותםורה צצג דיגיטלי אלחוטי המקבל ומעבד את הנתונים ב

הצג יציג לפחות את פה מהרצ, מ' 1.5 ובגובה שבמקום נגי הכניסהבמבואת  /הירה בסמוך לדלת הכניסנים הדהצג יותקן בפ

 . פיתתם הכסואת עלו)בקוט"ש( והמצטברת  השוטפת תוני צריכת האנרגיהנ

 .3.5יף ם סעיראה גם תריסים בטבלת פתח .ים/חשמלי חיבור לתריס/ים -

 

 דירה:מתקני קירור / חימום, ב    .     4 

 :תכלול אשר ,פאזי תלת סטנדרטית אחת כזיתמר ינימ מערכתל בלבד ההכנ יש,ן. אי כזימר תי מינידיר מיזוג אוויר 4.1 

  לכל וקצר יעיל יראוו פיזור המאפשר אחר םאו במיקו המסדרון או האמבטיה חדר תקרת לתחתית בצמוד יידלמא תוכנןמ מיקום      .1                   

 ;רההדי חלקי

                       ןהמתוכנ וםהמיק בין הרצפה ילויבמ ונעה נסת בקירמוכ חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "צמה" לרבות הנדרשות התשתיות ביצוע      .2                   

  מוצא .ביסההכ ז מסתורלניקו או רצפה למחסום מאיידה ניקוז 3* 2.5נפרד  עגלמ חכו שקע ,כנן למעבההמתו המיקום ועד למאייד                            

 .עלבפו מערכתה להתקנת עד ,גבס וחבל כיסוי באמצעות הסתרה יכלול "צמה"ה                            

 .קיר המסדרון על התרמוסטט למיקום עד דיהמאי ממיקום קיר לפיקוד ריק שרוול התקנת                         3.

 .אוויר מיזוג יועץ ייד על תכהמער לתכנון התאםב יהיה נותההכ מיקום      . 4                  

 .םהמעבי / המעבה למיקום ומוסתר מוצנע מיקום      . 5          

 נה תכלול:ההכ ה, תבוצע הכנה למזגן עילי בממ"ד. במקרה זישור פיקוד העורףבא       .6  

 מל. הזנה ישירה מלוח החש נפרדת נקודת חשמל -                    

 מכסה.ייסגר ב ל בדירה. קצה הצינורל מחסום רצפה פעיבקיר מחוץ לממ"ד ועד א מנקודהו מים, צנרת ניק -                    

 כנון.מיקום המעבה יהיה במקום מוצנע ומוסתר ע"פ הת -                    

 וג האויר.מיז יועץתאם לתכנון נ"ל בהכל ההכנות ה -                            

 

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

 כל התשתיות תא שתכלול הדירה חלקי ליתרת ים/ לנים מפוצ/למזגן הכנה סףבנו תבוצע ,כאמור אחת  מרכזית מיני מערכת באמצעות

 .מים ניקוז וצנרת גז צנרת חשמל, צנרת לרבות הנדרשות

 

  .איןבבניין: ן ממערכת מרכזית מיזוג אויר דירתי הניזו 4.3

   .אין: זועל בגהפימום תנור ח  4.4

 )בחדרי רחצה(. .גןמו שקע הכוללת מוםחי ורתנל נקודה תבוצע. : איןתנור חימום הפועל בחשמל  4.5

 .אין: םירדיאטור  4.6

 : אין.ייםטורים חשמלקונבק  4.7
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 .: איןתים תת רצפמוחי  4.8

 : אין.מיתקנים אחרים  4.9

 

 מחסן:אש ובטיחות בדירה, בסידורי כיבוי  .5

 .: יש()באם נרכש במחסן .כבאותה דרש ע"י רשותיככל שי: הבדיר י אש אוטומטית )ספרינקלרים(:בויערכת כמ 5.1  

 .רש ע"י רשות הכבאותדיככל שי: גלאי עשן 5.2  

 יש. :ן )ממ"ד(המוגכת סינון במרחב מער 5.3 

 

 דות פיתוח ושונות:עבו .6

 חניה 6.1 

                      : בתחום המגרש;כולםהבניה. ר תלפי הי: ייניםכל הבנל ך הכל מקומות חניהס 6.1.1   

 אין.פרט(: )ל קום אחרחניות במ . מת קרקעובקו/או  המרתףבקומת חניות כל ה                                

 ר.ית המככמצוין בתוכנ: מיקום לפי היתר הבניה :חניות מספר: יש, ותפת(טית/משכים )פרחניה לנ 6.1.2   

 רשמי  רה נכה )עם הצגת תג נכה ר, תימכר לרוכש דילהית יהחנייה לנכים כמסומן בתכנית המגרש/סביבה/פיתוח ובנספח החנ             

 נכה.וגם לדייר שאינו  הבנייניםבין כלל דירי נכה,  ר רוכש (, ובהעדבורהמטעם משרד התח                               

 יש.: מערכת תאורה לפי הנחיות האדריכל., אבנים משתלבות /מוחלק וןטב ורה:ה לא מקחני פתגמר רצ 6.1.3  

 יש.: מהכביש גישה לחניה 6.1.4  

 .המכרי סימון בתכנית : לפמיקום אחת לפחות.: לדירה תפר חניומס 6.1.5  

  אין. :לחניהה בכניס מחסום 6.1.6  

    

 פיתוח המגרש 6.2 

  מבואת ברוחב לפחות[ מרוצף יהיה  ניסהכ בילש  .יןיבנכל ל עד למבואת הכניסה שבילים/חיצוני רחבה תתוכנן שרהמג וםבתח                               

 .ינוןג בעל ומואר, ]לבנין הכניסה   

 .טבעית לט/ אבנים משתלבות/ אבןט/ אספגרנולי : בטון/רר גמשבילים: חומ 6.2.1  

 .בהיר גוון עלהריצוף יהיה ככל הניתן ב פלט/ אבנים משתלבות/ אבן טבעית.אס נוליט/טון/ גר: בגמר: חומר מדרגות /ביליםש 6.2.2

 ים בהתאם וני במנון חסכגי יתוח(ל הפפי תוכנית אדריכ)על  .יש :צמחיהנית  מצורפת(. כמון בת)על פי סי.יש: צר משותפתח 6.2.3   

  קלאות.להנחיות משרד הח                                

  גינון חסכוני במים בהתאםית אדריכל פיתוח( י תכנפ יש. )על צמחיה: .( )על פי סימון בתכנית מצורפתיש. : ותפתמש חצר 6.2.4  

 ות משרד החקלאות.ילהנח

  .(שקיהא מגונן וללא מערכת הל לשטח ונההכו, לפי תוכנית המכר )חצר :ר מחדריאה לחציצ; יש: הגן ותה/צמודה לדיר חצר, 6.2.5  

 ש בעתיעשה ע"י הרוכ ן (הבנייי מים משול שיפועי ניקוז פני הקרקע בחצרות פרטיות )להרחקת ורד: סירההע   

 . פרטיתסידור הגינה ה    

 ,שוחות וכו'( צנרת,מרזב/ים, ), חלחול ביוב ומיםגז, ה/ות, כן גישמית: גן תדירול, בחצר הצמודה ות משותפותפירוט מערכ 6.2.6  

 (.ושלא בהכרח יוצג בתוכנית המכר ןהעניי פיל ל)הכ ויכיב רת,קשות, חשמל   

 .מ"ר 7-לא פחות מיש, בשטח : גן לדירותחצר הצמודה וצף במרמשטח  6.2.7  

 ויות. ישת הרשבניה ודרתר הלפי היחומר: : שות של המגר/גדר בחזית 6.2.8  

 .הולפי קביעת החבר ושרתכנית הפיתוח המאלפי תובגובה ממוצע    

 אין.(: בחלקה קומה פתוחהמפולשת ) יםדמת עמוקו 6.2.9  

 

 מערכות משותפות .7

 ת גז:מערכ 7.1 

 ואר המת וםובמיק ,חברת הגזעם  , בתאום(17ניין )ליד ב קעיקר -גז תת צובר צעותמבא כזיסידור מר כנה לאספקת גז:ה   7.1.1  

ת וזיק נהבמידת הצורך תינת המקומית. הרשותת וי דרישעפ" או/ו חברהיקום אחר שיקבע ע"י האו הבניין או במבתוכנית המגרש    

  ז ותחזוקתה.רת הגצנלהנחת הנאה    

 חברת הגז.בבעלות נם היוצנרת אספקת הגז  ,כאמור ובהר בזאת כי צובר/י הגזמ   
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 ;: ישירהכזי לדמר מקורמנרת גז צ 7.1.2  

 (.3.6 )סעיף 4טבלה  ראה: מיקום: יש. דירהאספקת גז בתוך הצנרת  7.1.3  

 

 :סידורים לכיבוי אש 7.2 

 .אין :רגותמדמערכת להפעלת לחץ בחדרי  7.2.1  

 אין. :במבואותכת ליניקת עשן מער 7.2.2  

 ת.וי והנחיות יועץ הבטיחות הכיבשות רשולפי דרי :ים(מתזים )ספרינקלר –וטומטית מערכת כיבוי א 7.2.3  

 שות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.ריד: לפי ותכולתןכיבוי ת כיבוי לרבות ארגזי עמדו 7.2.4  

 והנחיות יועץ הבטיחות. רשות הכיבוי רישותלפי ד :גלאי עשן 7.2.5  

 טחים משותפיםיבוי בשנטים( וארונות כ)הידר י כיבוי, ברזאש יבויכו גילוי מערכותות, לרבות כל סידורי הכבארה: עה     

 ות רשות הכבאות.ישרלפי ד ם וכמותמיקו ,פרטיים או             

 

 ועץ הבטיחות.י ות הכיבוי והנחיותרש ישותלפי דר: בקומת מרתףאוורור מאולץ  7.3 

 אין.: נת הדירות()להז אוויר מרכזית כת מיזוגמער 7.4 

 .אין מוש הדיירים:ים לשיר בחדר/יזוג אוית ממערכ 7.5 

            הכניסה דלת ליד הקרקע בקומת ימוקמו הדואר תיבות :םקומי י. ואר שגולד 1, לוועד הבית 1דירה, לכל  :תיבות דואר 7.6 

 .816  י"ות יהובני נוןתכ תקנות לפי מיניוםאלו חזית תבעלו ויהיו נייניםבהחד לכל במקבץ אאו  , בנייןכל ל                    

 : מיתקנים אחרים 7.7 

 חדר/ים לשימוש כלל  בחלקים משותפים(,)ורה את מערכותר מים, מאגם, שנאי ח., ת מיםשאבומערכות סניקה ומ  

 עצים.היווכנית המתכננים ותלפי  מות:מיקום וכ .וכו' יןיטובת הבנסמוכים ל בבנייניםאו  ם,נים סמוכייובת בניולטיין בבנ הדיירים  

 למערכות תשתית המבנה חיבור .8

 לפי הנחיות הרשות המקומית.: חצרל נפרד יםמונה מ: יש; תלבי שיראמונה מים : יש; יבור לקו מים מרכזיח 8.1  

 יש. י:מרכז חיבור לביוב 8.2  

 ; יש. חברת החשמל ם להוראותבהתא ,יין לרשת החשמלהבנחיבור  8.3  

 .יםהטלפונחיבור הדירה לחב' כולל ה להיתר(: לא תכנון והבניה )בקשנות האם לתקבהת :יםת הטלפונלרשה לחיבור הבניין הכנ 8.4  

  (.3.7.10 סעיף גם)ראה הכנה בלבד  .אין (:אינטרנט/ה)טלוויזיהבניין לרשת תקשורת  ורחיב 8.5  

 ות שביצועם בפועל עבוד. הרכישה במחיר יםלולכוז, דרכי גישה, ומכים, ניק, מדרכה, קירות תש: כבימגרשפיתוח כללי הגובל ב 8.6  

 חברה.ית אינם באחריות השה ע"י הרשות המקומיע  

  )מכלים טמונים או אחר לפי היתר בניה(. .יש: צירת אשפהאל תקן/יםמ 8.7  

 .מיתמקוהרשות ה ע"י: אשפהי פינו  

  

 רכוש משותף .9

 :ר הרכוש המשותףותיא 9.1 

 ם בתוכנית המכר.משותפיסומנו כבאם : יםותפמקומות חניה מש    9.1.1   

 ש.י: (חלקית פתוחה מודים,וע )קומת כניסה יתחלק קומה מפולשת 9.1.2   

 ה.לפי החלטת בחבר: מחסנים שאינם צמודים לדירות 9.1.3   

 .: ישומת כניסהבק מבואה )לובי( 9.1.4   

 ש. י: )לובי( קומתית מבואה 9.1.5   

 .ל בנייןבכ 1ר(: מספ) חדרי מדרגות 9.1.6   

 בכל בניין. 1: יותמספר מעל: יש; ליותמע: יש; פיר מעלית 9.1.7   

 יש.החלק התפוס על ידי מיתקנים על הגג:  חותפל :משותףגג  9.1.8   

 ממ"דים. -נים דירתייםמוגיש מרחבים  אין. :לטק/ מקממ" 9.1.9   

 אין.: חדר דודים משותף 9.1.10   

 שאבות, חדר מ ות, משאבות סחרור,מערכות סולארי :גון( כשותפותמ ו/אופרטיות ניות )רכות טכ: יש מעגהג מיתקנים על 9.1.11  

 ין. אחר שתדרוש רשות מוסמכת על פי כל ד וכל מיתקןמאגר מים           
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 .; ישנוןישטח ללא ג : יש.ח בתחומי המגרשפתוושטח  חצר 9.1.12   

 כרכוש משותף מסומנים המפרט זה, כמפורט בפרקים אחרים ב :משותףם רכוש בית שהינל הוחלקים נוספים ש מיתקנים 9.1.13   

 ת המכר.תוכניוב   

 

 שאין להוציאם מהרכוש המשותף: (מיםיבאם קי) ק/יםלח 9.2 

 , )מילוט(.דרגותמ י/חדר 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 לחניה משותפת. גישה 9.2.3   

 בקומת כניסה. לובי 9.2.4  

 קומתי.לובי  9.2.5  

 על הגג. משותפים(ה) המיתקנים השוניםגישה מחדר מדרגות אל  9.2.6  

 ות אל חדר מכונות.גדרמחדר מגישה  9.2.7  

 .ם(תפי)משו ר/ים טכני/יםחדמתי לגישה מחדר מדרגות או מלובי קו 9.2.8  

 .געל הג תפיםמשו ידי מיתקנים להתפוס ע –חלק הגג  9.2.9  

 .ותמעלי 9.2.10  

 ם בדירות(.יש מרחבים מוגני -)אין .מקלט/ממ"ק  9.2.11  

 משותף. ושרה כרכע"י החבוגדרו ככל שי: חלק אחר 9.2.12  

 

 בית משותף 9.3 

 בבית רה בבית משותף או יהמוכר ד חוק המכר דירות(, – להלן) 1974 – ד, התשל"()דירותלחוק המכר  6בהתאם לסעיף  )א(  

  המצוי של התקנון נה הוראהל הבית מבטל או משהבית או שבדעתו להחיל עחל על תקנון שמשותף והית המיועד להירשם כב    

 ם:עניין; ואלה הענייניותו א המכר פרטים על הזרף לחועניין מן העניינים המנויים להלן, חייב לכלול במפרט או לצלת מתייחסה    

 ש המשותף;הוצאת חלק מהרכו (1)    

 לדירה; הצמוד המשותף לק ברכושהח שיעורו של (2)   

 ;יוקשר אלויבים בים המחבית המשותף ובשירותהשתתפות בהוצאות השיעור ה (3)   

 סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף; (4)   

 לחוק המכר דירות; )א(3עיף ן בצו בדרך האמור בסשיכויין אחר שקבע שר הנכל ע (5)   

 ייב וזה המכר, כמי שהתחו, על אף האמור בחם בסעיף  קטן )א( יראוההמנוייניינים ניין מהעל עשלא מסר פרטים ע מוכר )ב(  

 ן המצוי לגבי אותו עניין יחולו על הבית  המשותף. וקנאות התשהור    

 

 צמוד לדירה:תף הל החלק ברכוש המשושיעורו ש 9.4

 כל  של( לשטח 5פרק א' סעיף כר זה במפרט מכמפורט  ובההגדרתה ואופן חישח הדירה )כאפשר ליחס שבין שטהרוב ככל יהיה ק 

  רשות  ידי כלכפי שיידרש על  ו בכל פרט אחר הקשור ברישום הבית המשותף,אה ביחס זתיקון  וף לכל, זאת בכפור בבנייןיחידות הדי  

לדירה מודים טחים הצחשבון השו בהמשותף לא יילקח בבית ברכושחלקה של כל דירה  בבחישוכי רשאי לקבוע בתקנון, וכר הממוסמכת. 

 (.6ה פרק א' סעיף )כהגדרתם במפרט ז

 

 ת:ול הבידבר ניהלטות בסדרי קבלת הח 9.5

 .1969 -יהיה על פי הקבוע בחוק המקרקעין התשכ"ט 

 

 :אליו בים בקשרותף ובשירותים המחויהמש תפות בהוצאות הביתתור ההששיע 9.6

 ל דירה.הצמוד לכתף החלק ברכוש המשו שיעורו של יהיה על פי 

רכיב ההוצאות הקבועות של אחזקת בי ן היחסלום חלקבתשבו יחוין שימוש בפועל המוכר ולא יעשה בהשהחזקה בהן תהיה בידי  דירות

מן פטור מתשלו, אשר המוכר יהיה ףוש המשותריכה בפועל ביחס לרכין צם רכיב ההוצאות בגול מתשלהרכוש המשותף בלבד, להבדי

 מור בתקנון המצוי.מזכויות ההצבעה שלהן כאלגרוע ת מבלי רות, וזאאמוביחס לדירות ה
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 שיוחזרו לרכוש המשותף(: וא/ותף )וכוש המשים מהרהחלקים המוצא 9.7

 כניות המצ"ב בת מסומנים תף השטחים הבאים אשרוהמשמהרכוש  יוצאו, כםסבהזה  מבלי לגרוע מהאמור בעניין      

  ם המכר.או בהסכ/ר וצוינים במפרט המכו/או מ      

 ה של החברה.תיעלפי קבהמשותף בבית  ותף ויוצמדו לדירותמוצאים מהרכוש המשות החניה שבתחום המגרש מקומ .א

באם  ,ות משותף)למעט חדר עגל החברה של המשותף לפי קביעתה שבבית המחסנים יוצאו מהרכוש המשותף ויוצמדו לדירות .ב

 ד רישום הבית המשותף.עד מוענמכרו  ואשר לא ותףהוצאו מהרכוש המשל השטחים שכוכן . קיים(

 לעיל(. 9.2.9ף ר בסעילק כאמומעט החוגגות )לסה, גינות , מסתורי כבירפסותמ .ג

  מוצא מהרכוש המשותף.  )באם קיים( חדר השנאים .ד

    על     או שתחולו/ ן עיר נוספת החלהייכניות בנהתב"ע, ולפי כל ת יבמגרש לפו/או יאושרו לבנייה שרו ויות הבניה אשר אוככל ז .ה

 תיד. אשרו בעעיר שין יל פי תכניות בניתידיות שייווצרו ערקע, וכן זכויות בניה עהק

מוכרת שבבעלות ה חסנים לתאוהמ ות, יוצמדו החניותרים לדישבעת רישום הבית המשותף לא יוצמדו כל החניות ו/או המחסנ לככ .ו

 ורט לעיל.פכמ

 

 

  ____________   ____________   ____________ 

 כרחתימת המו     ךתארי          מת הקונהחתי         

 

 נציגות הבית המשותף.לו לקונה שיועברווספים מסמכים נ נספח א'
 ואזהרות.הערות כלליות  נספח ב'

 .טבלאות זיכויים      ג'  נספח
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 רותת בעלי הדיברו לקונה ולנציגועספים שיומסמכים נו – 'נספח א 

 נפרד של המפרט:לק בלתי ורפו כחאלו יצות תוכני 10.1  

 דירה.ה)חיצוניות( של ל חדר ומידות כלליות כל ידות שמכוללת ה 1:50 -בקנה מידה לא קטן מ תכנית הדירה 10.1.1   

 תף בקומה.המשוסימון הרכוש  תהכולל 1:100 -ן מקנה מידה לא קטבה בה נמצאת הדירה הקומית תכנ 10.1.2   

 בקומה.שותף סימון הרכוש המהכוללת  1:100 -א קטן מה מידה לסית בקנה טיפוקומתכנית  10.1.3   

 ן הרכוש המשותף סימולת הכול 1:100 -רתף בקנה מידה לא קטן ממות מפולשות; קומות מוק כניסה/ת קומת תכניו 10.1.4   

 .1:200לקנה מידה  ילום מוקטןבצ אלו ניתן לצרף תם; תכניוושטחים דירתיים מוצמדי   

 .1:100 -ג בקנה מידה לא קטן מת קומת גתכני 10.1.5   

משותפת  חצרהכוללת סימון  1:250לת היתר בניה בקנה מידה בלקקומית רשות המוגשה לתכנית המגרש כפי שה 10.1.6   

 מודות.ות צגינו

 

 על פי ין לרבותם לכל דבהתאר מסורי הגימור, שיש לת ולחומורכלכל המע ושימוש קהוראות תחזמסירת הדירה יינתנו הו תבע 10.2  

 ות בעניין:חוק המכר דיר   

 גימורם. לע הדירה ל רכיביזוקת כפעולות שוטפות לתח )א(   

 וויר, את מיזוג מערכומערכות בטיחות, ת ומותקנות בדירה לרבות השירה תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות )ב(   

 ות וכיוצא באלה.אלקטרומכנימערכות    

 אם נדרשות. ורות שוטפות ותקופתיות,פיון ביקירות ואתד )ג(   

 .קשר ירתספק ומספר טלפון ליצתקנים בדירה, לרבות שמות יצרן/ות המוכעריוד ומות של צת אחרימפרט טכני ותעודו )ד(   

 

 של  י הגימורת וחומרהמערכושל והוראות תחזוקה  תכנית (1) ה בבנייןרה הראשונינמסרת הדסור לרוכש דירה אשר לו מהמוכר י 10.3  

 :ענייןבדירות  המכרק פי חו כל דין לרבות עללמסור בהתאם ל הבניין שיש חובה  

 פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הבניין על גימורם. )א(   

 ג ת מיזורכויחות, מעליות, מעמערכות בט קנות בבניין לרבותתירות המוהשוקה מונעת של מערכות זתחזוקה כוללת ותח )ב(   

 באלה.וצא רכות אלקטרו מכניות וכיוויר, מעא   

 אם נדרשות. ת,קופתיוטפות ותרות שואפיון ביקותדירות ו ג()   

 ירת קשר.צטלפון לישמות יצרן/ ספק ומספר  תתקנים במבנה, לרבוהמו כותמפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומער )ד(  

 מיליה.יפקסומספר  ת מספר טלפוןתוח לרבוות והפיהמערכ ין,המתכננים של הבנישימת צוות ר )ה(   

 חשמל ותקשורת, מערכות בטיחות ד של אינסטלציה סניטרית, בבלות ותפכות המש( למערAS MADEתכניות עדות ) )ו(   

 ור ל רוכש הדירה האמתב ולפיה עהאמורים הנחיה בכ םף למסמכיהמוכר יצר בנה ובפיתוח.מות אלקטרומכניות במערכו   

 ה.מינוי ראשונה שתמונה( מיד עםבעלי הדירות )הת הזמנית או הקבועה של ם לנציגוסור אותלמ   

 

 

 החברה לעיל, יראו  10.3בסעיף  מרי הגימור כמפורטוחו כותלקבל לידיו התוכניות והוראות תחזוקה של המער הראשוןרוכש ב הסר (1)  

 ול )באם תפעל ת ו/או חב' ניהאחרים לרבות נציגות הבירוכש/ים ל זמן לסרם בכת למוהחברה תהא רשאילעשות כן. כעמדה בחובתה       

 .בניין(ב      
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 הערות כלליות ואזהרות –ב'  חנספ

 הערות כלליות למבנה ולדירה 

 

 .ירהלמבנה ולד מות ותוספות הנכוניםאים, התבוצעו שינוי מכר דירות(, הבסיסי )כלשונו בצו פרטמבטופס ה .1

  .והתקן הישראלי ות תקנות התכנון והבניהלפי דרישת יהיו המלאכומוצרים וכל ה .2

 נותטאנ מיתקני: 799 י"ת, ליאישר תקן לפי, החובה שידורי לקליטת לאנטנות יותקן מיתקן ייןנבב 2010.-ע"תש( 3' מס)' תק לאנטנות מיתקן .3

 .(א"אק) יתנדיווידואלאי לקליטה אנטנות ניקומית( מ"אק) משותפת לקליטה

 שבכל מבטיחה אחר דרהס קיים אם החובה שידורי קליטתל לאנטנות יתקןמ התקנת את החברה מחובתלפטור  תית רשאיהמקומ הוועדה

 .תשלום בלא חובה שידורי לקלוט ניתן יהיה דירה

 
 מיםה האטוטחי התקרמרתף, שש ם מעל תקרתיה של הבניין ממוקמינחמסעה/ששטחי גינון ו/או שטחי  והוסבר לו וידוע לש צהירמהקונה  .4

כדי לגרום לשינוי  ולות כגון אלה, שיש בהןעאו פ/ומערכות ו התקנת הריסה ו/או בנייה ו/א לות שתילה ו/אוזק ו/או להיפגע עקב פעולים להינעלו

 מה. ואו כד ו/או פגיעה באיטום המרתף , כגון שינוי ניקוזיביהכבמצב התקרה על מר

החצר כולה או חלקה  יה מטעם המוכר.קבע ע"י מהנדס האינסטלציקום שייבמיקוז יוב ונשוחות ב טית תהינהשבחצר הפר הקונה מודע לכך .5

טום המרתף וכן יהקפיד שלא לפגוע באנה לוס"מ טוף ו/או פרלייט ו/או אחר. על הק 30ק המילוי המינימלי מה. עוימרתף חנצאת מעל נמ

ת צמחיה רבות אך לא רק, אי שתיל, לכאמורהפרטית בחצר  ר עוברותאם יש( אשהמשותפות )שר תיקונים במערכות פונה לאמתחייב הק

 .ינון חרקיםקניעת מל קופתיריסוס ת ורשים חודרניים וביצועבעלת ש

מים, ייתכן מעבר מערכות  ןכמו כ מסומנים בתוכניות המכר. חן וכו'(, אינם בהכרבטחו מערכת שלד הבנין )עמודים, קירות נושאים, קירות .6

ה, כי נע לקודהו דמת.מוק דיקהבפתיחה, וכו'(, מחייב שינוי )הריסה, לכן כל קירות ומחיצות. רצפות,  בתקרות,וכו'  שורת, גזחשמל, תק ביוב,

מערכות הבניין  טים שלן בתכניות, של כלל האלמנמומן או בשונה מהמסוכמס ,תועבר אנכית ו/או אופקית, בגבהים שונים ובמיקום שונה

ת רהוב, מנצנרת ניקוז, שוחות בי מל, צנרת ביוב,נרת מים, צנרת חשצגון: ת ועוד כת, תעלות, צנרן משותפורכות שאינפות ושל מעהמשות

, שותפים ובשטחים ציבורייםמניה פרטית, בשטחים , בחת, קווי חשמל, טלפון, תקשורת וכדומה, בדירה, המחסנים, וחצרוראוורוומ.א. 

ו סגירה אחרת בתקרה קלה ו/א ים. מערכות כאמור יכוסוים הטכנית היועצי החלטניות, לפצויין בתכלמסומן/ למת ובתקרות הכל מעבר ובקיר

 הן הן עוברות.בהחלל  או גובהצורת ו/ וישנו את

רזל( מינרלים )בוכן התחמצנות  ,יים"נ"עי ם,בדלי מרקם, גוון, גידיה :תופעות טבעיות כגוןכנו תיובכפוף לתקנים, באבן טבעית, בריצוף וחיפוי  .7

 ללי המקצוע.פוף לדרישות התקינה ולכהכל בכ הוי חלודממים דת בכתוטאהמתב

יבוצע קיטום פינות לא ם בחיפוי קירות ו/או שיפולי. א פחות מהנדרש בתקנים הישראלייםלידות מוגות( בווחים )פיפוי ובריצוף יעשו מרבח .8

 .גרונגים()

 ות או סגורות.זות פתוחם, בארירעילי ריפים אום ריחות חרים הפולטימחסנים דירתיים חומב לאחסן חל איסור חמור .9

 נה.ורה לקימסרה הדו בטרם נע"י הקונה או מי מטעמעבודות בדירה  ויבוצעלא  .10

לו כאמור א לכלים המינימליים מרווחי הגישהע במידות הנדרשות ובפגול עלולהלאחר קבלת החזקה, החלפת כלים סניטריים ע"י הקונה  .11

 ה ממידות אלו.יה אחראית לחריגיודגש כי, החברה לא תה ניעת ספק. למ3 קחל 1205ובת"י  י תברואה(ת למתקנראובהל"ת )הו

בניין. ורור, המשרתים כלל הואות יכול שיהיו תקרות מונמכות, קורות ומעברי צנר ו ע"י הדייריםשרכשי ,קיימים()ככל ש םבמחסני .12

 .בלבד רד למחסניםונפ מהרכוש המשותף ה ים תעשהזנת החשמל למחסנ

א לאך  העצור הפרלולים ליביסה, מקטינים החלל ועבאזור תליית כ יזוג האוויר באם יותקנום ויח' מים החמידוד המשל  מםקומי  .13

 פחות מן הקבוע במפרט.

( Aשלהם לא תעלה על ) שמת הרעמוש רק ביחידות עיבוי שריע"י הקונה, יעשה ש וויראבאם יסופקו ויותקנו מערכות מיזוג ה .14

dB60לפי  תחת רגלי המתקן/ים.   ן בולמי רעידות, וכבו היחידה ממוקמת םבמקוחם  טת אוירוח פלימ' ממפ 1.5רחק של , במ

 .טיקהסהאקו ץיות יועהנח

וזאת על מנת  הקונה ת מעת העמדת הדירה לרשותובשלוש השנים הראשונחות פהמוגן, באופן תכוף ל חשוב להדגיש כי יש לאוורר המרחב .15

 .הם עשוי המרחב המוגןקירות הבטון שמפק מבטן האדמה והנמצא בצץ(, המוגטים )חבאגר אלהימצול ון אשר עלידי גז ראדלסלק שר

רום לצורך מעבר חיירים בקומה בעתות ל הדלקומה בבניין, ימוקם חלון/ דלת חילוץ חיצוני אשר ישמש את כ לות בכרחת מהדייתכן ובא .16

 חירום יאפשר אתקבוע בפתח זה, וכי בעת בע סורג לא ייק ייב כילוץ, מתחדלת החי /ממוקם חלוןאשר בדירה אותה רכש  הקונה,ומילוט. 

 לוץ.דלת החי המעבר בדירה אל חלון/
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נות, יגגון: יעברו בשטחים פרטיים, כ רהדיירים במבנה ואש כלל תה, כי יתכנו שוחות ביוב או צנרת או מערכות אחרות המשרתות אנע לקודהו .17

 מתכנני ויועצי הפרויקט.י החלטת בעו עפ"ומן יקפרן ומיקרטיות, מסומרפסות פ חניות, מחסנים,

ים לכלל שייכהעוברות צנרות )מים, ביוב, ניקוז וכד'( וכן פתחי ביקורת, ו ן, יתכהאו החניו המחסן אדירה, ה תובסמוך לתקרקירות  ברצפה, .18

  כך.משתמע מל כל העניין, עפול לפי התחזוקה וטילאפשר גישה לצורך  בימחונה ווים חלקים משותפים. הקוההבניין, ומ

ימוקמו במגרש ועל חשבון שטח המגרש, בהתאם  וכד'( ז, ביובטל"כ, ג ות השונות )חשמל, בזק,ושוחות של מערכרים )גומחות( עירוניים פיל .19

 ו ע"י הרשויות.אושרילתכניות הפיתוח ש

 ה המקומית לתכנון ובניהנה, הועדעול במבוכר לפה ע"י המהגז שנבחרישור חברת אבתכנון והיה על פי הרכזי יי גז לאספקת גז מ/ם צוברומיק .20

 .ומשרד העבודה

 ת בריצוף זה.קיעושו דרכי נסיעה המרוצפים באריחי "אבן משתלבת" עלולים לגרום ללואפי ם, מעבריל שביליםברכבים כבדים ענסיעה  .21

מכמות מקומות החניה  לי לגרועוהכל מבויות, ישור הרשון ו/או אלצרכי התכנויקט ומיקומם בהתאם רניה בפשינויים במספר מקומות הח יתכנו .22

 לולה בממכר.הכ

 .(, למרתפי חניה תת קרקעייםמ)גפ" יפחמימנ נעים בגזורה הכניסה לרכבים המואס .23

 ף/ים.יים או משותפים במרתטחים פרבשט בגז פחמימני )גפ"מ(, חסן כל מתקן המופעלו לאאבנוסף חל איסור חמור להתקין ו/ .24

ן, והתכנ ילאילוצ בהתאםם, יך רישום וחלוקה סופייושינויים בתהל ם סופיים וייתכנו סטיותדים, אינים הצמווהחלק הפיתוח, ות המגרש,גבול .25

 הרשויות. הביצוע ולדרישות

ירה כבר יפי המפרט המאפשר בחעפים מסהבניה כך שסעיף ו/או סעי זה עם הרוכש התקדמההחו תלמען הסר ספק במידה וטרם חתימ .26

ות כו/או ז או דרישהכש לא תהיה כל טענה ו/יקול דעתו ולרואחת האפשרויות בהתאם לשחר מתוך קבלן יבירה. התאפשר בחשלם, לא תהו

 רה או החלפה בעקבות בחירת הקבלן.יבח

 תגברנה [, 8.12.2016 - 10ה רן מהדו]מפרט מחייב מחיר למשתכ 1רט להוראות נספח ג'המפ תבמקרה של סתירה בין הוראו
 ן.לכל די, בכפוף אות הנספחהור

 

 אות"( לבין המפרט לעילר"ההו :ז )להלןאו המכר/ו הקוגנטיות הדיןראות הוהחוזה ו/או  רה של סתירה בין הוראותבמקכן,  כמו-
  תגברנה ההוראות.

 
___  _________________ 
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  זיכויים טבלאות –' גנספח 

 

 יםייכוזטבלאות ריכוז 

 
 

 חדותהערות מיו

  08.12.2016  - 10למשתכן מהדורה והשיכון, מחיר  המחייב של משרד הבינוי במפרטים ק הנדרשאך ור אלו הינם זיכויים ריכוז .1

 כוללים מע"מ.  להלןקובים נרים היהמח .2

 

 

 : מקרא

 יחידה.  -יח'

 . ובעמרמטר  -מ"ר

  מטר אורך.  -מ"א

 בודה. עשחור+  חומר לבן+ חומר -קומפלט

 אחד בודד. פריט  -פריט

 

 

 זיכוי בלבד חיר בגיןמ - חצהטבח, רארונות מנושא: 
 

סעיף 
ט במפר

 המכר
 תיאור

 מר/חו
 עבודה

 יח'
יכוי מחיר ז

 ' בש"חליח
 "כהס מותכ

3.3.1 
, משטח כולל ארון תחתון) לכלל ארונות המטבחזיכוי 

לפי  (,טבח, חיפוי מטבחברז מ מטבח,ה, כיור בודע
 מפרט המכר.בהתיאור ש

  --- 1,000 מ"א ומפלטק

3.3.3 
לפי כולל כיור אינטגרלי(,  .כלליצה בחדר רחרחצה )ארון 

 רט המכר.התיאור שבמפ
 600 --- --- --- קומפלט

 
 

 מחיר בגין זיכוי בלבד -בועות שרברבות ואביזריםנושא: ק
 

 
 
 
 
 
 

 רות:הע

 סעיף
במפרט 

 מכרה
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 

 ח' בש"ח לי
 סה"כ כמות

   200 ריטפ פלטקומ .יה ומקלחת(יור, אמבט)כ למיםללת סו 3.6
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 פריט+ התקנה. ללים זיכויכל המחירים כו  .1
 כויים/חיוביםין זייר בגחמ -שורתתק /נושא: חשמל

 
סעיף 

במפרט 
 המכר

 תיאור
 חומר/
 עבודה

 יח'
 יר ליח'מח

 בש"ח 
 כסה" כמות

3.7 
 

   72 פריט קומפלט יכויז –תקרה  נקודת מאור קיר/

3.7 
 

   125 יטפר מפלטקו זיכוי –מאור בית תקע 

3.7 
 

   75 פריט טקומפל נקודת טלפון 

 
 

 :רתתקשולטבלאות החשמל/ות הער
 (, במפרט המכר.5)טבלה  3.7ליות לאחר סעיף ות כלה הערא.ר1
 ם לזיכויים לפני ביצוע.מתייחסי תקשורת/חשמל וןיר. מחיר המח2
 

 

 
 
 

  ____________   ____________   ____________ 
 מת המוכרחתי                   תאריך        הקונהמת חתי    


