
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 למשתכן מחיר    

 

 805561085בע"מ ח.פ.  אחים פרץנגב וני הפרץ ב
 
 

 18.04.2021ון: עדכיך תאר

 שבעבאר  – שכונת הפארק שם האתר:

  
 חדרים 4 מס' חדרים:

  
  *X,X :דגםדירות מ

  
 1,2 :מס' קומה

  

 88,97,99,101,108,110,119,121 :)זמני( דירה מס'

  
 G1/7,F1/8,F/9,G/10 :'מס בניין/מדגם  בניין

  
 151 :'מס רשגמ
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 תוכן עניינים
 

 פרטי זיהויפרק א.   
 

 .(1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ) : 1סעיף               
 .(2.1-2.2) רוכשזכות שהקונה והבעל הקרקע   :2סעיף               
 הדירה בבניין, מחסן וחניה. מיקום : 3סעיף               

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

 (.6.1-6.8בם )חישוואופן  ,הדירה  באופן בלעדי ת שים אהמשמ  לדירה אוהמוצמדים פרוט שטחים נוספים   :6סעיף               
 (.ב-)א ת קבילותוסטי  :7סעיף               

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

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

 
 .(1.1-1.6כל קומה ) ות ויעודה שלהקומהבניין,  אורית  :1סעיף                

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

 גובה הדירה.           :3.1סעיף 
 הצמודים לה. בדירה ושטחים ( רשימת חדרים וגימורים 2)טבלה   :3.2סעיף 
 (.3.3.1-3.3.3ונות מטבח ורחצה )רא  :3.3סעיף 
 מתקן לתליית כביסה.  :3.4סעיף 

 דלתות, חלונות ותריסים. ימתרש ,(3)טבלה   :3.5 ףיסע        
 (.3.6.1-3.6.8ואביזרי אינסטלציה נוספים ) ,ברזים( מתקני תברואה )כלים, ,(4)טבלה   :3.6סעיף         

 .(3.7.1-3.7.11ותקשורת ) חשמלמתקני  ,(5)טבלה   :3.7סעיף         
 (.4.1-4.9ירור/חימום בדירה )קמתקני   :4סעיף 

 .(5.1-5.3במחסן ) ובטיחות בדירה, בוי אשסידורי כי  :5 ףסעי
 .פיתוח ושונות עבודות  :6סעיף 

 (.6.1.1-6.1.6חניה )  :6.1סעיף   
 (.6.2.1-6.2.8פיתוח 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 עס  
 חניה.  תפיץ במרולאוורור מא  :7.3 יףסע  
 מערכת מזוג אויר מרכזית.  :7.4סעיף   
 : מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים.7.5סעיף   
 דואר. תיבות  :7.6ף סעי  
 רכות משותפות נוספות.ם ומעקניתמ  :7.7סעיף   

 (.8.1-8.7המבנה למערכות תשתית ) חיבור  :8סעיף 
 .שותףרכוש מ  :9 יףעס

 (.9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף )ית  :9.1סעיף   
 (9.2.1-9.2.12חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף )  :9.2סעיף   
 ותף )רישום ופרטים(.מש בית  :9.3סעיף   
 רו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.עושי  :9.4סעיף   
 הבית.  לוהני רבדב החלטותסדרי קבלת  : 9.5סעיף   
 שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.  :9.6 סעיף  
 החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.  :9.7סעיף   

 
 נספחים

 
 יגות הבית המשותף.ולנצמסמכים נוספים שיועברו לקונה  א' פחנס

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

 __ דירה מס':  

 __ :מס' קומה  

 __ מס':מחסן   

 __ מס': חניה  

 __ :'מס בניין/מדגם  בניין  

 151 :מס' מגרש  
 
 

 "מפרט מכר"

 1974 – ד, התשל"לפי חוק המכר )דירות(

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

 ים שונים(יזיכוובים ובעניין חי

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 

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

                                            ת.ז      לבין:    

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

 

       מתאריך:   

 

 

 פרטי זיהוי    א.
 

   המשך.מקומית ב: יקבע ע"י הרשות הרחוב ומס' בית   : באר שבעישוב .1   

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

 .605-0225284: םוקמהתכנית החלה ב 1.2   

 

 : רשות מקרקעי ישראל.קרקעכויות בעל הז .2  

 : חכירה.הזכות שהקונה רוכש בדירה    

 שראל.: רשות מקרקעי ישם המחכיר 2.1    

  : החכירהופת ת תקתחיל   תקופת החכירה: 2.2    

 

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

 

ממ"ד, המשמש גם   –שינה, מרחב מוגן דירתי )להלן  חדרשינה הורים,  חדר, סוןחאחדר אוכל, נת פי ,בחמט ,יורדר דח ,היסכנ :הרבדי .4

 .(דיוראה מחדר יצי) מרפסת שמשמרפסת שירות, ים )מקלחת(, רחצה הורדור, חדר רחצה כללי )אמבטיה(, חדר זוכחדר שינה(, פר
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   שטח הדירה .5 

 :י כללים אלהפושב לוהמח ,רמ" ___ :אוה הריהד שטח    

 ה.של הדיר ץקירות החוהעוברים על פניהם החיצוניים של  השטח הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים א()    

  –לעניין זה      

 משותף  טחש ןיבל הניב ,משת השהדירה לבין מרפסחוצה לה, לרבות בין מה שמ ה לביןקיר המפריד בין הדיר –" קיר חוץ"    (1)     

 דירה או תוכנית אחרת. ה לביןבקומה או בינ     

 במרכזו של קיר החוץ;האמור  ערה אחרת יעבור קו המצולכאשר קיר חוץ מפריד בין הדירה לבין די     

 .יופיהחאת  פני הקיר יכללוור; בקיר עם חיפוי אבן גימ בלא פני הקיר –" ניים של קיר חוץהחיצופניו " (2)     

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

 והאופקיים; המשטחים המשופעים של כל  ההיטל האופקילפי לבד חת בות בדירה יחושב פעם אמהלך מדרג לשטחו של כ (ג)      

 .תוגרהמד ךלמה להו עוח יצורף למפלס  שממנהשט      

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

 להיתר(. ה )בקשה תקנות התכנון והבני –)להלן  1970      

  הדירה. טחשב לכלו ונאישו ,ב' בחלק 9.4 : ראה סעיףירהוש המשותף הצמוד לדשיעורו של החלק ברכ (ה)     

 

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

דמוי תקרה )לא פרגולה( הנמצא  לאלמשטח מ ]קירוי הכוונהוכה מרפסת שמש מקורה תמ ,מ"ר ___ :(1)פסת שמש בשטחרמ 6.1   

 מ"ר. ___: בשטח, אחת מעל בלבד[ קומה

 חניה: 6.2   

  ,____: 'מס הרומק הינח -   

 : ___,'סורה מלא מקחניה  -   

 ת(;מדוצהמ )יש לצרף תכנית שטחי החניה עם סימון מקום החניה     

 המוצמד(;עם סימון מיקום המחסן סנים ת המחכנייש לצרף ת ככל שנרכש,) ,מ"ר __: (2)חבשטמחסן  6.3    

 אין. :(3)דירתי בשטחמרתף  6.4   

 ן.יא :טחשבה רידד למוצמגג  6.5    

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

 . שטח(ו)מהות  ש לפרטםבלעדי י או משמשים את הדירה באופן מדיםהמוצ םפיוסנ חלקים/אזורים,/אם יש שטחים 6.7    

 הדירה(. פתס רצממפל הכמונ היתור תההמסתכן ומפלס רצפת )יכמסומן בתוכנית המכר.  :הכביס מסתור    

     

 שטחים:י החישובת להערו     

 ווים המצולע הנוצר על ידי הקהכלוא בתוך  ההרצפמרפסת הוא שטח ת לדירה; שטחה של ימרפסת חיצונ –" מרפסת שמש" .1   

 הגובלים  הדירה ותירק לש יםינהחיצו יהםל המרפסת ועל פנהבנויים שקירות החוץ או המעקים  ים על פניהם החיצוניים שלהעובר    

 .תסבמרפ    

 הרקיע כפוף  מש ו/או לאורשל תהאשר מידת חשיפ לקה, חשופה ו/או מקורה בשלמות או בח ,הכוונה "שמשסת מרפ" ר כימובה     

  לע עפיהשל דיבה כש יש להוהן מחוצה  הקרקע ן בתחוםנייה פיזית כלשהי הת הרוחות ובכפוף לבן יחסית לשושנניימה בבלמיקו    

 .משהמרפסת לש פתשיח    

 

 נו לבין חלק של דירה יבריד המחסן מפן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר הכלוא בין קירות המחס השטח , הואסןמחל ו ששטח .2   

 ואו.במליכלל שטח הקיר ייר המחסן גובל בשטח משותף כאשר קהקיר; חת למחצית הרוחב של טח שמתרק הש ללאחרת ייכ    

 

 ס"מ;  20  מתחת לקירות החוץ בעוביח תיאורטי בתוספת שט של המרתף ץהחו רותקי ןיכלוא ב, הוא השטח הל מרתףש חוטש .3    

 כאשר קיר המרתף  קיר;ח שמתחת למחצית הרוחב של הרק השטייכלל ת ריד בינו לבין חלק של דירה אחרף מפתרר המכאשר קי    

 .וואמלב ח הקירשט ייכללשטח משותף גובל ב    
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 המופיע במפרט המכר  חצרבין שטח ה 5%יה בשיעור של עד יטקפה; תותר סכים בהיומהתות קירח הטש, את לכול חצרל ה ששטח .4   

 ין השטח למעשה.בל    

 

 :סטיות קבילות .7  

 ה:רט זות ולא יראו אותן כסטייה ממפהמפורטות להלן הן סטיות קביל יותהסט   

  שטחה של חצר תותר סטייה גדולה  ם לענייןשה; ואולעטח למהש ובין 6-ו 5 פורט בסעיפיםשטח כמבין  2%ד ע לששיעור ה בסטיי )א(    

 לעיל. 4ה רעוה 6.6יותר כמפורט בסעיף     

 לא אור זה ובתנאי שאי התאמה מתי ה ו/אוייחשבו כסטייות למעשה לא ניות המכר ובין המידנות בתוכסטיות במידות המצוי     

 לעיל. 6-, ו5בסעיפים מפורטים הצר(, ח חשט טעים )למה ושטחים אחרח הדירמשט 2% על ולעי    

  טייה ממפרט זהולא יראו אותן כסקבילות  הן סטיות ומידות האבזרים למעשה פרטמבים רזבין מידות האב 5%סטייה בשיעור של עד  ב()   

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

   

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

 08-6490730 :טלפון 

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

 yosi@adcohen.co.il :דוא"ל 
 
 

 כהן( )יוסף הן בע"מא.ד כ   "(:המהנדס)להלן " י לתכנון השלדאחראשם ה .9

 08-6490730 :טלפון 

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

 yosi@adcohen.co.il :לא"דו 
 

 

 ציודה ואביזריהבנה, הדירה, מהין, תיאור הבני ב.

 

 ו אתבבניין, בתנאי שלא ישנ וחלקים אחרים חרותת של דירות אניס שינויים בחלוקה פנימישאי להכהמוכר ר    * 

 .תףושמהוש רכב שטחים או הבניין יתחז   

 .ההבני מועד קבלת היתרלוהתקנות, התקפים  ליהישראהתקן  שותי דרילפ יהיו מלאכותכל המוצרים וה * 

     

 

 תיאור הבניין .1

 

ותפת ים קומת מרתף משבמגרש אחד והכוללהנמצאים  (1-11)בניינים  בניינים 11מתוך  ם רב משפחתי אחדיין מגורבנ  1.1  

  .(2,3,4 יםינינלב חתתמ )למעטים יינחת הבנת

    . ירשמו כבית משותף אחד רב אגפי םיינישלבים לפי החלטת החברה. הבננו במקביל או בם יבנייניהב                         

 

  ;מגוריםדירות ל H,1H: 10 םמדג 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 ניםיבבנידירות למגורים;  G,1G: 9 מדגם 7,10 םינבבניי

 ;, הכוונה למגורים בלבד(*)ותרבניין דיל כב

 

 ,דרים שנועדו למגוריםמערכת חחדר או  -דירה"", נאמר ות"גדרה" 1סעיף  4197 - דל"תשה (דירות) ק מכרחו לפי  )*( 

 חר.א או לכל צורך לעסק,     
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 כל קומהעודה של ניין וייפירוט הקומות בב – 1טבלה מס'  1.3 

 

 

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

 כינוי או תיאור
 קומה

מעל /חתמת ותקומ

 הכניסה מפלס קומתל

 (ד)ין לבני תהקובע

ות דיר מספר

 בקומה
 הערות סוג השימוש

 קומת מרתף
 1- --- 

 אות,עברים, מבוחניות, מיסעות, מ :כללי

דר חמים ו ת, מאגרחדרי מדרגו ,תמעליו

כניות לפי מתקנים ומערכות ט משאבות,

 ות.יווהרשדרישת המתכננים 

 

 ות שונות הממוקמותכערומיתכן 

ים מוכם סי/ייןגם בנ שרתובבניין י

ניין/ים סמוכים וקמו בבו/או ימ

 וישרתו הבניין. 

 מתקניםמיקומם הסופי של ה

יקבע ות שונבקומות הכות והמער

 .םהחלטת המתכננילפי 

 

 

 יןי, בכל בנC ,1C מדגם 1,2 םבנייני

 כינוי או תיאור
 קומה

 מעלחת/קומות מת

 היסכנמפלס קומת הל

 ()דהקובעת לבניין 

רות מספר די

 קומהב
 הערות שימושה סוג

 3 קרקע כניסה לבנייןת הקומ

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

רכות ים ומעתקנ, מותדר מדרגת, חמעלי

 ויות.והרש םיהמתכננ רישתדטכניות לפי 

כניסה לבניין גם מתוך  1לבניין 

  .המרתף

 –)מועדון ירים ידחת החדר לרוו

רת שי, 6,11 מס' יניםהנמצא בבני

  את כלל הדיירים במתחם(.

 תחניו ,חניות :ליהכל תוחבפי

 ,ברים, מע, מיסעותאופנועים

 םמתקני ,(ריםוב)צ זג מערכת

 שפה טמונה ומחזורת איראצל

 )לבניין/ים לפי העניין(.

 1-3 מגוריםקומות 
3 

 ומה(ל ק)בכ

דר , חתומעליה קומתית, ואמבמגורים, 

ות לפי רכות טכניומע םמתקני, רגותדמ

 שויות.רישת המתכננים והרד

--- 

 2 4 מגורים מתקו

חדר יות, ה קומתית, מעלואמבמגורים, 

פי יות לת טכנוכרומע םקניתמ ,דרגותמ

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 קומת מגורים עליונה
 1 5 פנטהאוז()

מעלית, חדר  מבואה קומתית,, ריםמגו

לפי ות ינות טכמערכו םיתקנ, מתודרגמ

 ם והרשויות.נניהמתכ דרישת

--- 

 גג עליון
 --- --- ()ראשי

ם מתקנייות, ות סולאררכמעחדר מדרגות, 

לפי  יות(,פרט /תופשות)מות יכנרכות טומע

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 סך הכל קומות 
 --- --- --- 6 ריםלמגו

 סך הכל קומות 
 7 1ניין בב

 י(.ראשיון )הלעלל הגג הנכ אקומות לה יןניבמ
  קומות סך הכל

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

 אורכינוי או תי
 מהוק

 עלת/מחמתקומות 

 סההכני ס קומתלפלמ

 )ד(לבניין הקובעת 

מספר דירות 

 בקומה
 הערות סוג השימוש

 3 עקרק כניסה לבנייןת הקומ

 לובי(,) ניסהת כאו, מב(רות גןם )דימגורי

 ומערכות , מתקניםחדר מדרגות ,תימעל

 נים והרשויות.טכניות לפי דרישת המתכנ

ם ג בנייןכניסה ל( 5)בנין  1Dלבניין 

 .ףתמרמתוך ה

 –)מועדון  חדר לרווחת הדיירים

ישרת , 6,11 מס' יניםהנמצא בבני

  את כלל הדיירים במתחם(.

 חניות ,חניות :ליהכל חויתבפ

 ,, מעבריםותעסי, מםאופנועי

 םניתקמ ,מערכת גז )צוברים(

 שפה טמונה ומחזורירת אצאל

 העניין(.ים לפי לבניין/)

 1-3 ת מגוריםמווק
3 

 (מה)בכל קו

 , חדרתית, מעליקומתמבואה מגורים, 

י לפ ותני, מתקנים ומערכות טכותמדרג

 והרשויות. דרישת המתכננים

--- 

 2 4 וריםגמ מתקו

ת, חדר ליעמית, מבואה קומתמגורים, 

י יות לפכנ, מתקנים ומערכות טמדרגות

 .תים והרשויות המתכננדריש

--- 

 הקומת מגורים עליונ
 1 5 )פנטהאוז(

חדר , מעלית בואה קומתית,מ מגורים,

רכות טכניות לפי ים ומע, מתקנמדרגות

 ננים והרשויות.תכהמת דריש

--- 

 גג עליון
 --- --- ראשי()

מתקנים  ,ריותמדרגות, מערכות סולאר חד

לפי יות(, רט)משותפות/ פ ומערכות טכניות

 ות.יישת המתכננים והרשודר

--- 

 סך הכל קומות 
 --- --- --- 6 ריםגומל

 הכל קומות  ךס
 6 3 נייןבב

 .הראשי(ליון )לא נכלל הגג העבמניין הקומות 
 סך הכל קומות 

 7 5 בבניין

  

 

 

 

 

  יןיבכל בנ, H ,1H םגדמ 6,11 יםנבניי 

 תיאור או יכינו
 קומה

מעל /מתחת קומות

 כניסהס קומת הלמפל

 )ד(הקובעת לבניין 

רות ימספר ד

 בקומה
 תוהער סוג השימוש

 1 קרקע יןה לבניסיקומת הכנ

)לובי(,  כניסהבואת דירות גן(, מ)ים ורגמ

 דון דייריםועמ ,מעלית, חדר מדרגות

 מערכותו נים, מתק(ניםכל הביניי)משותף ל

 יות.ננים והרשוכתמת השטכניות לפי דרי

 .ףמרתתוך הגם מ ןכניסה לבניי

 –)מועדון חדר לרווחת הדיירים 

ישרת את כלל  זה, יניםהנמצא בבני

  הדיירים במתחם(.

 חניות ,חניות :ליהכל בפיתוח

 ,, מעברים, מיסעותיםנועאופ

 םמתקני ,רים(בות גז )צרכמע

 שפה טמונה ומחזורירת אצאל

 .)לבניין/ים לפי העניין(

 1-4 וריםמג תקומו
2 

 )בכל קומה(

ר ת, חדמעלי תית,קומ הואבמים, ורמג

ות לפי ת טכניוכמערונים ק, מתגותמדר

 .ותויוהרש דרישת המתכננים

--- 

 עליונהגורים קומת מ
 1 5 )פנטהאוז(

 רמעלית, חדמבואה קומתית, מגורים, 

כניות לפי ומערכות ט , מתקניםגותמדר

 תכננים והרשויות.דרישת המ

--- 
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 תיאור או יכינו
 קומה

מעל /מתחת קומות

 כניסהס קומת הלמפל

 )ד(הקובעת לבניין 

רות ימספר ד

 בקומה
 תוהער סוג השימוש

 וןילעגג 
 --- --- י(אש)ר

, מתקנים אריותת סולוכרעמרגות, חדר מד

ות(, לפי טיפר /תותפושת )מוומערכות טכני

 ות.וירשרישת המתכננים והד

--- 

  ותומכל קסך ה
 --- --- --- 6 למגורים

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

  

  יןיל בנכב, G ,1G מדגם 7,10 ניםייבנ 

 יאורכינוי או ת
 קומה

על ת/מחמתת קומו

 ניסהלס קומת הכלמפ

 (ד)ן יילבנ הקובעת

 דירותמספר 

 בקומה
 ותהער סוג השימוש

 2 קרקע לבנייןקומת הכניסה 

(, בואת כניסה )לובירות גן(, ממגורים )די

ים , מתקנן, מחסדר מדרגותח ת,לימע

דרישת המתכננים ומערכות טכניות לפי 

 .ויותוהרש

ם מתוך ין גלבנינוספת כניסה יש 

  .תףהמר

 –)מועדון ווחת הדיירים לר חדר

ישרת , 6,11 מס' יניםבבני הנמצא

  את כלל הדיירים במתחם(.

 חניות ,חניות :ליהכל בפיתוח

 ,ברים, מעותעסמי ,ועיםנאופ

 םימתקנ ,מערכת גז )צוברים(

 שפה טמונה ומחזוראצירת אל

 )לבניין/ים לפי העניין(.

 1-3 יםמגור תמווק
2 

 בכל קומה()

ת, חדר תית, מעליואה קומבמ, םמגורי

טכניות לפי ומערכות מתקנים  ,מדרגות

 המתכננים והרשויות. דרישת

--- 

 העליונגורים קומת מ
 1 4 )פנטהאוז(

, מעלית, חדר קומתיתמבואה  ,ריםמגו

ים ומערכות טכניות לפי תקנ, ממדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 וןילעגג 
 --- --- )ראשי(

אריות, מתקנים ת סולרכומע ,חדר מדרגות

פרטיות(, לפי שותפות/ כניות )מומערכות ט

 .שת המתכננים והרשויותדרי

--- 

  ותומכל קסך ה
 --- --- --- 5 ריםוגמל

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

 

 

  יןיבנ לבכ, F ,1F םמדג 8,9 בניינים

 תיאור וכינוי א
 קומה

 חת/מעלמתת וקומ

 קומת הכניסה למפלס

 )ד(ן הקובעת לבניי

מספר דירות 

 הבקומ
 הערות סוג השימוש

 2 רקעק נייןיסה לבכנה קומת

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

ים , מתקנ, מחסןותמעלית, חדר מדרג

ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים 

 ות.והרשוי

ניין גם מתוך בלנוספת ה יסנכ שי

 .תףרהמ

 –)מועדון דיירים ווחת החדר לר

ישרת , 6,11 מס' יניםניהנמצא בב

  את כלל הדיירים במתחם(.

 חניות ,יותנח :לילהכ בפיתוח

 ,, מעברים, מיסעותיםאופנוע

 םמתקני ,מערכת גז )צוברים(

 שפה טמונה ומחזורת איראצל

 .ין(העני יין/ים לפבני)ל

 1-4 יםרוגמ ותקומ
2 

 ה(קומ )בכל

ת, חדר , מעלימתיתה קומבואמגורים, 

פי לרכות טכניות , מתקנים ומעמדרגות

 והרשויות.נים נכשת המתדרי

--- 
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 תיאור וכינוי א
 קומה

 חת/מעלמתת וקומ

 קומת הכניסה למפלס

 )ד(ן הקובעת לבניי

מספר דירות 

 הבקומ
 הערות סוג השימוש

 ונהים עליקומת מגור
 1 5 )פנטהאוז(

מבואה קומתית, מעלית, חדר ם, מגורי

לפי  יותות טכנרכמע, מתקנים ומדרגות

 .שויותרההמתכננים ודרישת 

--- 

 ןוליע גג
 --- --- )ראשי(

ות, מתקנים ת סולארירגות, מערכומד חדר

י לפ ,פות/ פרטיות(טכניות )משותומערכות 

 .ם והרשויותכנניתמרישת הד

--- 

 קומות סך הכל 
 --- --- --- 6 למגורים

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

 

  :והבהרות תוהער

 ן והבניה ה בתקנות התכנותהגדרלבניין ]כעת בוהכניסה הקסות היא זו מהכנייש לציין אין, ילבני אחת כניסהמ רתוי ששיקרה במ (א)

 יתר([. ה לה)בקש  

 מתן שרות  רפשלא או מם,ת מיקושנוואף לם וסיף או לבטל מתקנים או ייעודם להינהמתכנ הנחיות וא הת לפי שיקול דעתה זכאיהחבר (ב)

ות הרוכש לא זכוי אך תמותקנו ת אלווכבהם מעראו גומחות נות ו/רוא חדרים ו/אואת הקצלרבות  ,כיםסמו םינבלמגם  באמצעותם

 .תפגענה

 ת למקובה יטהאו בש/' ו: קרקע, ביניים, א', ב'.. וכולהשתנות כגון יובפועל עשמות הקו י. כינוינומינלהינו  כינוי מס' הקומות במפרט (ג)

 .'וכו. ..0,1,2ן כגו מעליותהבחב'   

 

 ()ראשיים יםות משותפמדרג חדרי 1.4  

 עד למפלס הגג. יים( ו)באם ק מת מרתףממפלס קו: מקורה אפיון כל חדר מדרגות ;1 ןירגות בכל בנידממספר חדרי ה    

 : אין. ספיםונחדרי מדרגות    

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

 תחנות. 6 :2,3,4,7,10בבניינים 

 : אין.)*(מנגנון פיקוד שבת .6: ןבכל בניי תעליל מלכ םינוסע רמספ   

 .אין מר:שו דתעמ 1.6  

 או ו/ יןיבנה ירידי ותגינצ ו תקבע ע"יפעלת, שהפיקוד שבתנגנון ת ממעלית בעלמובהר כי הכוונה ב –"מעלית שבת"   )*(                      

 .1969-"טתשכ ןקעירקחוק  המז' ב 59יף אם לסעהתב חב' הניהול        

 

 :)בכל בניין( חומרי הבניין ועבודות גמר .2

 .תו/או מתועשת ו/או משולב רגילה: שיטת הבניה; שלדת מהנדס הלפי תכני הבניין:ד של         2.1

 ; דהשל סמהנד יבוש: לפי חיעובי .םייים/טרומשען מאלמנטים מתומזויבטון ו/או  יןוזמ וןטב ר:מוח: ת קומת קרקערתקו הפרצ          2.2

  .1חלק  1004' ישראלי מסלפי תקן  סטי:ד אקובידו .1045 ל מס'לפי תקן ישרא :תרמיבידוד                  

   .ההחלק תהישראלי למניעתקן ה תותאם לדרישלקה בההח ריצוף בניין המגורים יהיה נגד  

  .1045מס'  ישראלי לפי תקן :בידוד תרמי ;דשלה נדסי מהבושיחלפי  עובי: .מזוין: בטון רחומ :תיתקרה קומרצפה ות         2.3

  .1חלק  1004תקן ישראלי מס'  פיל טי:סאקו בידוד   

  .לדהש דסנהמ יחישוב לפי עובי:. ן,מבטום ישנטים מתועאו אלמן, : בטון מזויחומר גגות הבניין:          2.4

  .1045מס'  ישראלתקן ילפי  :ימרבידוד ת .ות היועץלפי הנחי ואיטום: ניקוז שיפועי   

  מית של קירבדופן פני תועש,ל מכלום מבא .רגילה מתועשת בשילוב קירות חוץ: 2.5

 .1045 ס'מ אליישר ןקתי פל :ימרבידוד תהמהנדס. ן נוכת: לפי ביוע .אי ק תאו בלו החוץ ובצד הפונה לדירות, בלוקי בטון,

 מכון התקנים הישראלי. ק" שלו תקן  ירותלי "יו בעם יהינפ תצבעי תקרות וקירו :בשיטה                 

 :ת חוץוקיר גימור 2.6

 יה.נבתנאים בהיתר הפי הל לכקרמיקה. הוגמאת ח דו/או חיפוי קשי. אבן מלאכותיתו/או  טבעיתאבן : עיקרי וי,ציפ/חיפוי 2.6.1 

 ; יההבנ רתיהבלפי התנאים  אחריםחיפויים משולב עם  כבות(ש 2טיח ) :ץחו טיח 2.6.2 

 שות המקומית.ויים בתאום עם הריפהצוקת וחל , גוון: האדריכל יהיה רשאי לשנות סוגחיפוי אחר 2.6.3 
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  יפל ,משולב אוו/או בלוק תאי /ו ןולוקי בטב און ו/יזומ : בטוןחומר: קירות הפרדה בין הדירות 2.7

 . 1חלק 1004פי ת"י  לרש עי הנדקוסטאה דויקו את שיעור הבידמקרה יענוהיועץ ובכל לד הש מהנדס נחיותה  

 .משולב, גובה לפי תכנון האדריכלבלוק ו/או  : בטון ו/אוגובהר וחומ: (שיש לת )ככמרפסוקיר הפרדה בין  

 

 ראשי: גותמדרחדר  2.8

 רגותדמה יהאקוסטי לחדר ידוד, הבהנדסלפי חישובי המ :עובי. ולבמש אוי ובנ וא ןמזוי ן: בטוחומר: טפתמע רותיק 2.8.1 

 דין. הוראות כל בוצע על פיילית והמע

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

 ן התקנים.מכו עםטמירוק" 

 נים. התק ןוכמ ירוק" מטעם תו תקןבעל " דיסגימור  ,: טיחרחומ: תקרהמור יג. רהקת: הלגוב דע  

בן בהתאם לדרישות ו טראצו צמנט לגרניט פורצלן אאו  סורהנ מאבןיהיו  מדרגות בניין המגורים: ופודסטים מדרגות 2.8.3 

ל כהחלקה, ה גדכנ סיםספוחמ םופסי םרגות והפודסטיהמד רךואתואמים ל יפוליםת שהתקנים הרלבנטיים, ובעלו

 . 2279בהתאם לת"י 

 .1142בהתאם לת"י , ולב )לרבות מאחז יד(מש וי או בנוכת אתמ :דמאחז י /מעקה 2.8.4 

   ר המדרגות.באמצעות חד: )ראשי( גגה לעלי 2.8.5 

 : תופרוזדורים לדירו קומתיתמבואה )לובי(  2.9

, רצלןופ טניאו קרמיקה או גר ן נסורהוגמת אבקשיח, ד ו בחיפוייים יהפנ תוריר קגימו: רחומ: מבואה קומתית םנירות פר קיגימו 

 .עד לתקרה ן ירוק"( ו תקבעל תלי )"יע אקריח וצבות, מעל החיפוי הקשיח יבוצע טמשקופי הדלת גובהעד ל

  עבוצלא י תכרה של תקרה מונממק)ב (תקן ירוק"על תו )"במלבין סינטטי : טיח + צבע חומר: גימור תקרה 

 .צלןרופ ן נסורה או גרניטבא: ריצוףל תקרה זו(. מע טיח               

 ד, בעל "תו תקן דוגמת פוליסי ינטטיבצבע ס: טיח צבוע גימור קירות :(1,5,6,11 ניינים)במרתף לב םדוריפרוז 

 קן ירוק" תו תבעל "טי , ינטס עבבצ ועח צב: טיגימור תקרה '(.כוו חשמל, מיםרונות , אמכון התקנים. )למעט גומחותירוק" מטעם  

 ן או פורצל : אריחי קרמיקה או טראצו אוצפהמור ריגהאדריכל. כנון תלפי שולב ו/או מ הנרת משם ו/או תקקניהת ןומכ מטעם 

 .משולב 

  :בכל בניין ראשית מבואה )לובי( כניסה 2.10

 פויהחי למע וף דלת הכניסה,קשה מלגוב ות עדלפח ,(ןרצלניט פורמיקה )רגיל או גרקו א אבן נסורה: חומר: םימור קירות פניג

  .ל תו תקן ירוק"(ע)"ב קריליוצבע א חיוצע טהקשיח יב

 או תקרה דקורטיבית. או תקרת משנה/ודוגמת פוליסיד  טינטן סימלבי: טיח + צבע חומר: תקרהור גימ

 אלירשהי , והעומדים בתקןמ"ר 0.64-ת מפחי אל דדבו אריחח שטוגרניט פורצלן  גסומ אריחים או)שיש( רה אבן נסוחומר: : ריצוף

 .הניעת החלקלמ

, בחזית 816ובניה ות"י  תקנות התכנון ם לפימיניוויין ויהיו בעלות חזית אלסה לבנת הכנימת הקרקע ליד דלוו בקאר ימוקמת דוובתי

 ית.המקומ ה לפי דרישת הרשותייהר יצוב המספואר, עומ הבניין יותקן מספר בניין חיצוני

 בד(.לני בר )צד חיצונותבצבוע : פח רכותלמעות נואר ואה קומתית.ו מב: כמירותדרים לזדוורפ

 עט גומחות, ארונות חשמל, מים וכו'(. פוליסיד )למ דוגמת סינטטיקורות ותקרה טיח צבוע בצבע  ם:למחסניפרוזדורים 

 בלבד(. יוניצנור )צד חתבוע בצח פ ארונות למערכות:

: רהר תקגימוהתקנים.  ן ום מכרוק" מטעקן ית ל "תוסינטטי , בע לביןמבע צבובטון : חניה ר קירותמוגי :הקורמ היחנ מרות געבוד 2.11

   עם מכון התקנים.תקן ירוק" מט ל "תוטי, בעבמלבין סינט: בטון צבוע חומר

 ,.תמשתלב או באבן מוחלק טוןבב שהיע החניות או תףהמר רצפת גימור: מקורה גימור רצפת חניה 

 .6.1.3עיף ס תוחפי תובוד: ראה עלא מקורהחיצונית  חניה רמוגי 

  :ותףשוש מחדרים לשימ 2.12

 .(כל שיהיו)ככניים חדר/ים ט 

, מלארונות חש מחות,גו )למעט"תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים. מת פוליסיד, בעל מלבין סינטטי דוגע צבח + : טיגימור קירות 

 גימור  .,שולבו/או מ המשנ תרתקאו ו/ ינטטיין סבמלב בועו/או טיח צ נטטימלבין סיבצבוע  עיטב ןבטו :תקרהגימור . (מים וכו' 

 או משולב.ן ורצלאו פו או אריחי קרמיקה או טראצמוחלק בטון  :רצפה 
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  :רותעה

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

   .חלקהלמניעת ה 2279י לראישה תקןרישות הדלהתאם החלקה ב נגד יהיה ים(המשותפ ובשטחים )בדירות ןבנייבוף ציר .2

 

 

 חזיר קום ומנטרבעלת פתיחה הנשלטת על ידי מערכת אי וזיגוג( אלומיניום) ולב במכלול המבואהשמיש,  :ןבנייכל לדלת כניסה  2.13

 .(3.7.8עיף ל אינטרקום )ראה סלכו, שמן

(, למילוט מחדר הר הבנית והיתדרישות הרשויוי פל גגומיניום מזולא או כתתכנית )מת"י עפ .ש: ייןינוספת לבנ, הסה/ יציאינלת כד   

 הקרקע.בקומת דרומי מדרגות 

 י אש.יבוכ רואישחות ובי החלטת יועץ הבטיפל ת,גירה ידניש או סבא דלתות חדר מדרגות: דלתות אש/ עשן, סגירה אוטומטית       2.14

 .האדריכל תכנוןי לפות, חומר וכמ ,אורית :ותףלשימוש משים רדנות חדלתות וחלו .חפ תודלת ים טכניים:/חדרדלתות   

   אין.  :תימובי קודלתות ל 2.15

 .יש :יםותפמש וחלקים חדרים ,םייכנים ט/חדר חניות, ם,מדרגות, מבואות קומתיי , לובי, חדרןלבנייבכניסה , תאורה 2.16

 מתוך הדירה   חצןגות ולר המדרלילה קבועה בחד תתאורשבת למנגנון ו קומה,אור בכל  לקתהד ןצלח וין המגורים יהיבבני               

  .ר המדרגותלהדלקת  אור בחד               

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

 או סן, ה נפרד לכל מחנת מונין התקחילופאו ל נפרד, מונהנים לכל המחס לשמל שר הזנות החבוחי :םתיידירה במחסנים ורתא    2.18

 .בחירת המוכר והחלטתו עפ"יחסן אליו משויך המ ירתיה הדונלמ

 פי של הבניין/ים ל משותףוש ההרכ לשל משחהכת מערה מהזנ : יש.משותפות תיוכנרומת אלקטלמערכוה ולתאורחיבור חשמל    2.19

 ים ין/בני וישרתו גם יןניבבקמו ו/או ימו ים סמוכים/יין מו בבנך ימוקישרתו הבניין, א אשר משותפות רכותעמו תכנ)י ת החברהלטהח  

 , בכפוף לאישור הרשויות השונות(.סמוכים

 

 י(פרטי זיהו –רק א' פב ורבנוסף לאמדירה )ר התיאו .3

 

 ירה*:הד בהוג 3.1 

 .(הבניהבתקנות התכנון ו וראמ)כמ'  2.50-מ תפחו אל: התקרה תיתתח דעוף מפני הריצ הדירהגובה    

 מ'; 2.05 -ת מלא פחו: גובה חדרי שרות ופרוזדור  

 מ'; 2.05 -לא פחות מ: ה מחסן דירתי )באם נרכש(וב*ג  

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

 

 ימליהדירה בשטח המינ גובהמקרה ה. בכל נשרות מומיות ותקמק כותמנה, ותמערכות, בליט ורות,חת קעט תמל: רהעה* 

 מינימלי הקבוע על פי דין.ת מן הגובה הלא יפחתקנות הקבוע לגבי חלקי דירה על פי ה  

 

 

 .תהואם ישמהמשאו טחים המוצמדים לה שבה ובדיר וריםם וגימדרירשימת ח – 2טבלה מס'  3.2 

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

 (1)מר קירותוח תיאור

 (2)ותקרותירות ק גמר
 (4)ריחי חיפויות אומיד

 )בס"מ(

 (4)י יפווח (3)ריצוף
 (חים )בס"ממידות ארי

 ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א 

 בשקלים חדשים
 ותהער

 היסכנ
 .ךשהמוט בהערות בפר ראה אין (3)ה אר (2) הרא (1) בטוןבטון, בלוקי  נפרד( לא )מתחם

 ר דיור דח
 מתחם לא נפרד()

 .ךבהמשהערות ראה פרוט ב אין (3)ראה  (2)ראה  (1) ןי בטולוק, בוןבט

 מטבח 
 נפרד( ם לא)מתח

 (1) בטון, בלוקי בטון

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

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

 .ךרות בהמשוט בהעפר ראה
 --- (4)ה אר ןתחתו ארון טחחיפוי מעל מש

 לכפינת או
 )מתחם לא נפרד(

 .ךבהמשהערות ראה פרוט ב אין (3)ראה  (2)ראה  (1) ן, בלוקי בטווןבט
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 (1)מר קירותוח תיאור

 (2)ותקרותירות ק גמר
 (4)ריחי חיפויות אומיד

 )בס"מ(

 (4)י יפווח (3)ריצוף
 (חים )בס"ממידות ארי

 ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א 

 בשקלים חדשים
 ותהער

 .בהמשךהערות רוט בראה פ אין (3) הרא (2)ראה  (1) וןבט לוקיבטון, ב סוןחאחדר 

 .ךראה פרוט בהערות בהמש אין (3) ראה (2)ראה  (1) בטון, בלוקי בטון פרוזדור

 .ךמשבההערות פרוט בה אר אין (3) האר (2)ה אר (1) וןבט בטון, בלוקי הורים שינהר חד

 הורים רחצהחדר 
 (לחת)מק

 (1) בטון בטון, בלוקי

 לתדהף קומשת לגובה קירו חיפוי אין (3)ראה  (2)ה אר
ומעל טיח + צבע אקרילי בעל  ות.לפח

 ם מכון התקנים."תו תקן ירוק" מטע
 ך.משבה  תוראה פרוט בהער 

 --- (4) ראה חיפוי קרמיקה

 .ערות בהמשךראה פרוט בה ןיא (3)ה אר (2)ראה  (1) בטון יון, בלוקטב נהשי חדר

 ד"ממ
 ן בטון מזוי

 ת הג"אלפי הוראו
 .הערות בהמשךרוט בראה פ אין (3)ראה  ג"אפרט הלפי מ

 כלליחדר רחצה 
 )אמבטיה(

 (1) וקי בטון, בלבטון

הדלת וף משקרות לגובה י קיחיפו ןאי (3)ראה  (2)ראה 
 ילי בעלרק+ צבע א חיטל ומעת. פחול

 .מכון התקנים טעםוק" מירקן "תו ת
 --- (4)ראה  הי קרמיקפוחי בהמשך.  תראה פרוט בהערו 

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

 .2.6עיף ס חיצוני ראה ריפוי קיחיפוי/צ אין (3)ראה  2.6ה סעיף אר (1) ןוי בטבטון, בלוק מרפסת שמש
 שך.מהת בוט בהערורפגם ה רא

 3.4יף ראה סע אין ןאי (2)ראה  (1) בטוןבלוקי בטון,  ר כביסהתומס

 רתי מחסן די
 )ככל שהוצמד(

 (1) בטון, בלוקי בטון
 ות צבערמור קיטיח. גי

י. גימור תקרה סיד אקריל
  טטי.סינ

 פורצלןט ניגר

החלטת עובי קירות מחסן לפי  אין
חברה ג הממצ .סדריכל/המהנדהא

 נהירת הקוחבל
 

 בלה:טלוהבהרות  הערות

 פנים ת העטפן שמנית להככל שיהיו כא -מתועשים למחצה /ות מתועשיםירק של ופן פניםדב) תאיבלוק י בטון/בטון/בלוק :תוחומר קיר (1)

 דודבי .1045"י תב לרבותית הרלוונט הנלעמידה בתקיל בכפוף ס או בלוק תאי. הכוקי גבגבס, בל וחותמל העשוישל קירות אלו תהיה 

ו בנייבחדרי רחצה  לוקי בטון תאי/ בלוקי גבס.ב ן/בטובלוקי  /ןומ: בטית(: יהיו מינם )חלוקה פינם(. קירות הפמגורי ניינישל ב תרמי

 בטון".  קיאו בלון צרהי יע"" "עמידים למיםהמוגדרים וקים לבמות ירהק

ה מתועשת או טץ יבוצעו בשיות החובאם קיר ף.העור קודת פונחילפי ה דבממ" .יםהרלוונטי םשות התקניריוד : טיחגמר קירות (2) 

 קירות אלו יעשו מלוחות גבס. שלם פנישמעטפת ה ן, יתכמתועשת למחצה

 שראלי. תקנים הירוק" מטעם מכון הו תקן יבעלי "ת יהיום ינות פכל צבעי התקרות וקיר : לבן.ןגוולי. ע אקריצביעה בצב  

 .ןלב גוון: מה.דוומר או ח סידליפומת דוגטי טבסיד סינ הצביע . ח: טיקרותת מרג

 .ע אקרילי(: צב)בתחום ללא חיפוירחצה  יגמר קירות בחדר

 , R-9 להחלקהגת התנגדות רדיות וברלוונטקה החקיודרישות התקינה וה התנגדות להחלקה, 7922ישות ת"י רדומד בסוג א'. הע: ריצוף (3) 

 שאחת  חותפלים גוונאות/דוגמ 3 -ו ףריצושל סדרות  4 ןלבחירה מבי לכל מידת אריח יוצגו לקונהגרניט פורצלן. סוג ים מאריח  

 ם יררש לחדה מהנדפחותיה ס"מ. דרגת מניעת ההחלקה לא תה 33/33 - ,ס"מ 45/45 ,ס"מ 60/60במידות  רלי.ניט -ר יהוון בבגא הי מהן  

  . ומרפסת שמששירות פסת , מררחצהדרי ח רה למעטבכל הדיאלו.   

  ק(הספת והצהר רשואילאספקה )עפ"י תן ניאינו   מס" 45/45 תוף במידוריצבמידה ואריח ל  

 לן:פי כמפורט להחלומידות אריח פת או רה נוססד ונהם יהיה חייב להציע לקאול  ות אלומידח באריגת צמהור יה פטיה רוכמה

  :(טת המוכרלהחלהיא ות ין החלופ)הבחירה ב  

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

 של ריצוף תסדרו 5ות, הפח לכל , המוכר יציג לקונה,אריח ל מידתלכ רומכלוף, צד לריהמיועח ריא תידל מלכ  ףריצו לשת ספסדרה נו  ב.  

  ;רליניט ריהבגוון ב מהםלפחות אחד  גורים, ימוש בדירות מבש  שכיחיםנפוצים ונים אות/גוום לדוגמיהתואמונים ות/גודוגמא 3-ו       
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נה ת התקיודרישוהתנגדות להחלקה,  2279 בדרישות ת"י דומהע ס"מ, 33/33 -ות כבמיד .ג א'וס: ותסת שרומרפ צהבחדרי רחוף יצר -

טרצו, שיש, גרניט פורצלן. לכל מידת וג מס חיםי, ארR-11מקלחת  וברצפת תאR-10 לקה דות להחבדרגת התנגוהחקיקה הרלוונטיות ו

דרגת מניעת ההחלקה  ניטרלי. -יר בה וןא בגוהין המ שאחת לפחותוונים דוגמאות/ג 3 -ף ורות של ריצודס 4ין לבחירה מב הנוקו לצגיו ריחא

  שיבחר על ידה.ק, הספ ה אוהחברשתציג  דוגמא/גוון/מידה,מ שה מאחתהרוכש תע תבחירלחדרים אלו.  הנדרש חותה מלא תהיה פ

 ווןבג הן היאשאחת מחות לפ ותמאגוד 3 -ריצוף ו לשות סדר 4מבין  הירלבח ס"מ, 33/33 -כ ידותמב. א' סוג: במרפסת שמשריצוף  -

 תעשהוכש רבחירת ה חשוף לגשם.חותה לריצוף ינה פקה שאצירת שיפועי ניקוז, ובדרגת ההחללי בגודלםהמתאימים לי. ניטר -יר בה

 ם(.לישיפוצורך ב, אין יחי קשמחופה בחיפו ץויר החם קשבה)במקומות  ידה. יבחר עלהספק, שברה או תציג החממבחר ש

 /3325 במידותרלי. טינ –בגוון בהיר דוגמאות/גוונים שאחת מהן היא  3ות לפחין מב שת הרוכלבחיר -מיקה '. קרסוג א :חצהרי רדח יוחיפ (4) 

  ה.דייבחר על , שספקו השתציג החברה אגוון/מידה, /מדוגמא מאחת תעשה וכשהר תבחיר ס"מ. 30/60,ס"מ 

קרה טיח+ צבע לת ועדוי החיפדלת. מעל ף הגובה קו משקור עד מהמחיינוי הקונה ללא ש תבחירלבמידות רמיקה בק ות)חיפוי קיר  

ס"מ ללא כל  33/33 ,"מס 20/50 ספותמידות נוכן בפרט והמידות דומות למ יםרשאי להציע אריח הסכמת הקונה המוכר יהיהב אקרילי(.

, הרצפות רותהקירות. הקי לגמר ה זההקרמיקסטי וחיפוי וקוד אדכולל ביובנית ה מירצע סגלויה תבות גרנלצ דירה.ר המחיי בשינו

 .ם סמוכיםיין/חדריי בנלחלק ם למניעת מעבר מיםייטהתקנים הרלוונ תהוראות כל דין ולפי דרישו ובים יאטמו לפירטזורים זים באוהנק

נים שאחת ווות/גדוגמא 3ות ירה מבין לפחחבמ, "ס 20/20 -כ אוו/ מ,ס" 10/20 -ת כוידמבא', סוג  – יקהקרמחיפוי קירות : מטבחחיפוי ב  

ך אור ת לכלס"מ לפחו 60בגובה    שיבחר על ידה. ,ממבחר שתציג החברה או הספקבחירת הרוכש תעשה  רלי.ניט – בהיר ן היא בגווןמה

פוי ליון של החיעההסף  יבו בקוור וסבהתני חורות תואם מאקיר יחיפו BI ידתביחנו רון תחתון.  כאשר התנור איעל אעבודה )ממשטח ה

 + צבע אקרילי. בקירות: טיח וי ול החיפף(. מעריצומ' מעל ה 1.50רצפה )גובה ועד הקרמי ה

 דדבוה חאריהשטח . ןקבל/זםהי או טראצו לפי בחירת צלןגרניט פור וףריצ ס"מ, 33/33 -כבמידות סוג א'. : (שכ)ככל שנר ןבמחס ריצוף (5) 

 ."רמ 0.20 -עד כ

 

 

  ת:רוהע 

 האפשרות לבחור  פק אחד ולא תינתןר של סק ממבחאך ורהרוכש תעשה  דגש כי בחירתניעת ספק יומל –ר ש/דייהרוכ ירתחב 

 ברה.ע"י החם, גם מאלו שנבחרו יספקים שונם מנישומוצרים  

כדוגמת  יובנ וחוסמת אמוכית זכ םע מיניום משולבאלו הקניה( מעהבר יתבה לא נקבע אחרת המרפסות )באםעיצוב מעקות  – מעקה

 .ם"ם ומסעדיקי"מע 1142ת"י פי הנחיות ולת חזיה

 .ס"מ 2 -עד כ וכיםמחללים סבין ל ,ותומרפסת שר דרי רחצה, ממ"דבכניסה לדירה, ח – לסיםי מפרשהפ 

 .ריכלדהא נוןכתלפי  ,חב(רוגובה/ ס"מ 20עד ) תר בתקנוותהמה גוב )מדרגה( עד מונמך/מוגבה ףיתכן סגג, /שרפסות שמה למביציא 

 בלה.ין בטלגובה המצו הי הקירות יעשגובה חיפו  - תירוחיפוי ק 

 ברה.הח לפיו/או "מ, ס 60 -מ פחותאורכם יש פינות קמורות ש םבא ,PVCם או יוינוצעו פינות מפרופיל אלומבי –ופיל פינות בחיפוי רפ

 טבעי, ומרשהאבן היא ח וןחשבלהביא ב שי... ,(2חלק  5566י "ך תותמ) -תף/פרטי(המשו חקנו בשטותשיל )ככאריחי אבן טבעית  

רכת אריחים המשמשים במעהון הלוחות או וג ,בנוסף נאמר בתקן זה.... דים והבדלי גוון ומרקםיג מים,בו ניולים להיות לעש

 .תחזוקה תולמטר הנשמריםריחים ו האא לבין הלוחות רצפהבשאריחים ה אות וחושוני בגוון בין הל יהיהכך הזמן, ולפי םמשתנה ע ה צפהר

 ג הריצוף בדירה.רקה ע"י החברה ע"או הב/יטוש ווצע לא יבדגש כי לת ספק יומניעל - ש/הברקהוטיל 

 או /ו דהפל אוו/ ( עץ ו/או בטוןנית המכרבתוכבסימון  בר יחייבשהד ומבלי תבחר החברה להתקין,וככל ) – ה/ותורק ,רגולהפ 

  לב,ושמ 

 ות למערכות, ארונן מטבחב ארומחופים, בג תוקירות וחזיתלמעט בשולי  ת,פחוס"מ ל 7 הבבגו ףר הריצו( מחומנלים)פ –שיפולים  

 ות )גרונג(.נללא קיטום פי, יםטכניים. חיפוי ושיפולרים ואזו 

  .לפחות ממ" 3 לש ת(גון אריחים )פוח ביווצוע מריב רשנד, הבאבן טבעית וקרמיקיצוף לר ניםהתק רישותלפי ד – גות(וים )פמרווח 

 לפחות. "ממ 1ו יצוף טראצרל 

 

 זה  או במסמך אחר רלה, במפרט מכטבב נו בפועל רק באם צויין כךבהערות לעיל יותקיחסות יש התיביהם ד ומתקנים לגמובהר כי ציו)

 .ה(כם הרכישלהס שצורף 
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 ות:ארונ 3.3

 ,כיורקנה שטוחה של הם להתהמתאי חתוך פתיור, חישבת לכ, תויםמגירות, מדפ תות,לדל יכלו רוןאה ון:ארון מטבח תחת  3.3.1 

 ם. ח כליידודת חשמל להצתה(, הכנה למנקודת גז לבישול ונקח, פת לל:)כו תמובנו כירייםהכנה ל

  .MDFאו ויץ'( סנדו) ון עץ מעובדרי האקל. שאר חקטדיץ מע סנדוויץ'(, וגב הארון יהיהבד )מעץ מעו פים יהיווהמדהארון גוף                     

 מעל    ס"מ לפחות 90 -כה ל משטח העבודה יהייון שסף על גובה ס"מ לפחות.  60-כת, יהיה חזית הדלתו ולל, כ ןמק הארווע  

  .   ארוןה ל תחתיתש ותיברט ובחיפוי עמיד למים למניעת ס"מ 10-של כ ל( בגובה)סוקהגבהה בתחתית הארון . צפהרסף ה           

 עומקו. ו ולכלל גובהס"מ לפחות לכ 60וחב רות בריגת מדיכלול יחרון יאה           

                    5מתוך . לבחירת הרוכש קהייפורמי חיצוני: ופצי מתכת. ידיות:ת פינה". יותקנו "פתרונו הארוןל ש פינהות הדביחי

 פנימי וגמר י ציפו החברה. יל ידעיבחר/ו ק/ים שהספ אוי החברה ו/ע"ו צגויטרלי( שניר היד בים לפחות )מהם אחד לבן ואחגוונ

 ;הערה בהמשך הרא :אורך הארון* מידות(1)ו/או מלמין בגוון לבן.  קהיימפור: מדפים                   

    ספח ג'ה נרא חתון:ח התן המטבחיר לזיכוי בעד ארומ  

     

מאבן  ס"מ 2-מות א פחל יבבעו הטח עבודונה משת הקירלבח : תיאור:ורכוא ולכל וןחתת בחמט משטח עבודה מעל ארון

וליים שעם (, י הענייןפל  1,2 )חלקים 4440"י ות תדרישל רך(, העונהשווה עסר או בן קיוגמת אית )כדפולימראו ית טבע

 יותקן קנט טחהמש ףקור. בהיכיל ש וחההמשטח יותאם להתקנה שטפם. היק ונות בכלחזית הארחס לס"מ בי 2בהבלטה של 

ית המשטח ככל וד בחזעם עיב וגבהנה ללא קנט מי להעדיף התקשאוכר )הקונה ר"י המיקבע ע ויבודעשאופן  מוגבה ליוןע

 זה(.  יכוי בגין אי ביצועז. לא יינתן שטחמהרש כולל אף מים בכל היקף הנד

  לק תחתון,המטבח ח ארוןלפי  ות:מיד

 3ה ונתציג בפני הק. בחברה/המוכר ל ידוחר/ו עביים ש/או הספקוכר ו/י המע"ו מאות שיוצגדוג  ןמגוווך מתה ונהק לבחירת גוון:  

  אחד(.דבקה ולא לוח בודד היו באבן קיסר יה/. לוחות השיש(בהיר ניטרלי)אחד מגוונים אלו יהיה  פחות ל ניםגוו   

   

 אין.ארון מטבח עליון:  3.3.2 

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

 יותר ארון מטבח עליון פינתי.  

 ם לארון המטבח התחתון.אתוציפוי ארון המטבח העליון יהיה בהמבנה   

 ס"מ לפחות. הארון יכלול לפחות מדף אחד לכל אורכו. 30ס"מ לפחות ועומקו  75ן הארון העליוגובהו של   

 

 

   לחניכיור שו וללכה ו מונחתלוי אעץ סנדוויץ' או טרספה, העשוי תחתון  ארון י(,לל)כ צהרח רדחב(: ןציי) יםרות אחארונ 3.3.3 

 . לפחות ס"מ 80 אורך  מידות: וסטה.צירי נירות ו/ות, דלתת מגרה/שיש, לרבוגרלי( או טורץ )אינוקניאו או  רסמח   

 לפי החלטת  גוון: ון.אררן הציי פל למיןמו/או  הקיירמופ: יפנימציפוי . קהייפורמיצוני: פוי חיצ     

 החברה.     

    ג' ה נספחאר צה:הרח ארוןי בעד מחיר לזיכו

 

              :תהערו

באורך  םפעמיי  בתמחוש תיימשק ר )פינה ככליקורך הה לאמדידך. האור מטר 05. מטבח תחתוןארון  אורך מדידת  (1)

יכללו באורך  הארונות שולבים בתוךמה( מקרר )למעט ב"ויים וכיכיר, ורתנ למדיח, יםעדהמיו (. חלליםרוןהא

   זה. אוריה מתישבו כסטיחי המטבח, לא ארונות אורך מידותב 5% -כטיות עד ס. הארונות

 חבטת המבגב ארונור שיתכן ובקי בון כיבחשלקחת  ונההק וע עצמי, עלציבהמטבח ו ר ארונותעבו וישל זיכבמקרה  (2)

 פשר גישה לפתח/ים אלו לצורך תחזוקה.איש לים. שותפמים /ןלקולט גישה פתח/י יימיםק

 .ת הקונהם להחלטתחתון הינים בארון מובנ וכו' תנור ל מדיח,התקנה שצורך כנון הארון לת           (3)

 קומותמב ,יםומדפדלתות  ותלרב ,בשלמותו המטבח וןרא לספק את כרהמו על ,ינםקתלה שלא נההקו ליטחה -

למדיח תחת  ים )ללא חללים( ולרבות ההכנות הנדרשות של מים וניקוזנביים המושמלהחם ילכקנת התדו להשיוע

 וכש.רה תנחה את ד שהחברהבמועה תקבע והלוח זמנים שהחברחירותו על פי על ב חה לדוות הקונבאחריו כיור.ה
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 ביסה:ת כים לתליינקיתמ 3.4

 ה.סית הכביתלי ןלמתק ישירה הישג תהיהאשר ממנו וץ פתח בקיר ח

מינימלי של  באורךלסטיק, כביסה פחבלי  5לגלות, ל גכול ניצבים ממתכת )מגולוונים( מוטות 2: )קטנה( כביסה לייתן לתמיתק 

 .סה"כ מטר 8 -ת מופח של לא ורךבא חבלי כביסה ללכו ס"מ 120מלי של מיניבאורך ם או מתקן מתרומ ,מס" 160 

 תליית כביסה בחצר או במרפסת משמעו מתקן ממתכת לך ווה ערקן שתמ) רצך בחרעווה שמתקן יותקן שר פשן: אלדירות הג 

  5ות חפלן יכלול יר. המתקע לקב ומקוביה. המתקן יהיה יצנצפה בחזיתות המבנ וושאינמוצנע  , במקוםהמבנהעל קיר  וונתמגול 

 יחה.למת םתניינו UV תקרינלידים ים, עמיותיכיו אהחבלים יהמ. ס" 160של  נימאלימי סה באורךיכב חבלי 

 5100קן ישראלי : מחומר עמיד העומד בתתיאור: )ככל שמתוכנן( ור כביסהתמס 

טי פריית הפרעה לתלי רצוולה להיורה זה עלבמק מזגן/ים,חידת העיבוי של הויותקן גם י יתכן הסור הכביל מסת: בחלרההע

  .ביחיהמפרט מהכתוב במות אך לא פח םיגדול היסכב 

 

   )מידות בס"מ(  ותריסים בדירה תת, חלונותודל ימתשר – 3' סה מבלט 3.5

ם עבריהמידות רה, מתיחה. בכל מקה ובכיוון הפיחהפת בסוגהפתחים,  ם, במידותחיתים במיקום הפ: יתכנו שינויהערה 
 ך.משות בהנוספ תרועגם ה ראההבניה. ותכנון קנות הדרש בתמהנחת א יפות לושטח החלונ תודלתיים בהחופש 

 

 תריסים ותונחל  תדלתו ---

 חדר
כמות ומידת 

 הפתח 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
ום/ אלומיני

 ר(מתכת/ אח

)ציר  סוג פתיחה
רר/ נג כ(/כע"

 אחר(

ידת כמות ומ
 ח הפת

 רוחב( )גובה/

)עץ מר וח
ום/ ינילומא
 ת/ אחר(כתמ

ה חיפת סוג
"כ/ כע/)ציר

 כיס/אחר(/ררנג

ות ומידת מכ
 הפתח 

 ב(וחר בה/ו)ג

 /ץ)ע מרחו
 ם/יונימאלו
 (כת/ אחרמת

 חומר שלבים
סוג פתיחה)ציר/ 

כ.ע.כ/נגרר/ 
 ר(כיס/חשמלי/אח

 כניסה

1 

 ר רגילהיצ טחוןה בפלד

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 95/205-כ

 ורדי חדר

1 

 ומ' מזוגגלא
 ה,רינטיו

 ע.ככ. נגרר

--- 

--- --- 

1 

 אלומ' ומ'לא
 מלישח הגליל

 ינוי ידלל גיבוכ
 235/220-כ --- 235/220-כ

 מטבח

--- 

--- --- 

1 

 ע.כנגרר כ. אלומ' מזוגג

1 

 ידניגלילה  מ'אלו אלומ'

 115/110-כ 115/110-כ ---

 ןסוחאחדר 

1 

 גילהציר ר   עץ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 80/210-כ

חדר שינה 
 1ם הורי

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 .ע.ככר נגר ' מזוגגמואל

1 

 גלילה ידני 'אלומ 'ומלא

 115/110-כ 115/110-כ 80/210-כ

  "דממ
ש שמ)מ

 כחדר 
 (2שינה 

1 
פלדה לפי 

 "א הג
ציר )רגילה(. 

 וץח פתיחה

1 

 זוגגאלומ' מ

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 ת/ינגררהיסים, ורס דףה ם,זיג דה נגדשתיים, פל כנף אחת או
 ג"א.        לפי הנחיות ה  .כיסל

--- --- 

 3 נהחדר שי

1 

 הרגילציר  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ וגג' מזאלומ

1 

 ניגלילה יד אלומ' אלומ'

 115/110-כ 115/110-כ 80/210-כ

ה רחצ .ח
  הורים

1 
 +   ץע

  אור -צוהר/צו
 ציר רגילה

1 

 אלומ' מזוגג
 נטוי

 )קיפ(

--- 

--- --- --- 

 --- 55/85-כ 70/210 -כ



 

 

 

 

 

 

 , ג'ב'נספחים א', 

 31  ךמתו 16 'עמ 18.04.2021תאריך:  / *X,X/ דירה מדגם  חדרים 4 / 151מגרש  שתכן /כר למרט מ/ מפ ר שבעבא -הפארק נגב / שכונתפרץ בוני ה / ניהת הבמסד לאיכו

 

 תריסים ותונחל  תדלתו ---

 חדר
כמות ומידת 

 הפתח 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
ום/ אלומיני

 ר(מתכת/ אח

)ציר  סוג פתיחה
רר/ נג כ(/כע"

 אחר(

ידת כמות ומ
 ח הפת

 רוחב( )גובה/

)עץ מר וח
ום/ ינילומא
 ת/ אחר(כתמ

ה חיפת סוג
"כ/ כע/)ציר

 כיס/אחר(/ררנג

ות ומידת מכ
 הפתח 

 ב(וחר בה/ו)ג

 /ץ)ע מרחו
 ם/יונימאלו
 (כת/ אחרמת

 חומר שלבים
סוג פתיחה)ציר/ 

כ.ע.כ/נגרר/ 
 ר(כיס/חשמלי/אח

ח. רחצה 
 כללי

1 
 +   ץע

  אור -צוהר/צו
 הרגילציר 

1 

 וגג' מזאלומ

 נטוי
 +(פי)ק

 קבועחלק 
 וןתחת

--- 

--- --- --- 

 --- 35/135-כ 80/210-כ

--- 

--- --- 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 

מרפסת 
 ירותש

1 

 הלירג ריצ עץ

--- 

--- --- 

1 

 כ.ע.כרר נג אלומ' מ'אלו

 155/85-כ --- 80/210 -כ

 דירתי סןמח
 צמוד
)ככל 

 מד(שהוצ

 פח 1
לפי החלטת 

 החברה
 הרגילציר 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 80/205 -כ

 

 :ואחרות טבלהל ערותה

 כישה(.רהסכם הל שצורף ראחך סמבמ או כר זהפרט מבטבלה, במ צויןבאם  ים בפועל רקיק)ה

ית בתחתפולימרי  התקנת קנטעמידות למים ויכללו ות תהיינה גילה, הדלתיחה רובפת 23 מס' בהתאם לתקן ישראלי לבודותדלתות = עץ  דלת .א

סב , וי(טנ)פלת תשמה פתיח=  פיקה, יחפתוג = סרגילה ציר,  יוםנץ האלומייוע תהנחיולפי  סוג פרופיל:יום, ומינלא= מ' אלו .ס"מ. 7בה בגו לתהד

: יםיסרת ,יתנועה אנכ= כנף בת גיליוטינהס( בקיר, ך גומחה )כינף ו/או לתועל כררת ף נג= כנניגרר כ.ע.כ פלת, תשלה+ מ= רגי )דרייקיפ(נטוי 

= ילה לג .ברתוגמה מטיאל יםלבהש יןי בגומאטם  קצף כולליאוריתן מולבמילוי פו, (ן)בעובי לפי הנחיות היצרומיניום לאם פח עשויי יםשלבי התריס

  . ית, בחדר דיור(לה החשמלחד, לגליידני א )גיבוי יחשמלו/או  רצועה אמצעותעלה, בתריס נגלל כלפי מ

 תאים לסה"כ הדלתות/תללית בדירה הכובלבד שהכמות  בטבלהמחדרים אחד  לש ראובתייע לות להופיכו יםדרי ח, משותפים לשנחלונותות/דלת .ב

 .האווירת מיזוג מערככהכנה לתפקוד ס"מ  3ה עד בהו מעל רצפתות פנים יוגולי דלושתכן י .להבטב תונוימצות החלונ

לוחות  המורכבים משני, לפי דרישות התקן יטיחותרגיל/ב( Double Glazingל )כפו גוג שקוףיז םניום עמאלומי ,)למעט ממ"ד( טרינותיו /חלונות .ג

ו בעלי תו היכיביהם ית ורהחלונו. תכנון(לפי אחר ו א מ"מ 6בעובי של ח אויר מרוו םע חות,לפ "ממ 4 יבובעזיגוג ) יהםמרווח אוויר בינ עם זכוכית

י דת יותקנו על ינעילה. החלונו, מנגנוני פתיחה ותומובנ , גלגלים, ידיותריםצי ,EPDMמי , אטמי גוגלי זיגוגריים, ובכללם: סרואביזרים מקו תקן

 לכל ותבמסיל :תרשתו .פקוד העורף לפי הנחיות נף/ים פלדה,ם מזוגג עם כומיניואלסוג מ ןחלו יהיה בממ"ד ן.היצר מתקין מורשה מטעם

 .אחת רשת לכנף כהכנה במסילה נוסף נתיב יותקן ,החלונות

תקן וי חלון, ויס ארה בתרמרפסת שרות הסגולטבח באם פונה מסניטריים וב בחדרים בחדר שרות, ילקיר חיצונ מזוגגתו/או דלת לון בהעדר ח .ד

 .פת כיסוי()לרפות רפ ינמכור ורוא

קבוע משולבים בזיגוג ים התכן פתחי יום.ץ האלומיניוע ו/או , עפ"י תכנון האדריכלפרופיל, גוון סוג .םעשויים אלומיניו והתריסים חלונותמסגרות ה .ה

 .ירות מסךמחסום, ו/או קהמשמש כמעקה/

 יכל. האדר בחירתחלב"( עפ"י "ה )מומע וקופה אש יחותיתבטית זכוכן תותק ות(,ש חלוני)באם רחצה רי בחד .ו

 .ות כיבוי אשודריש אדריכלה ןתכנות, לפי קבועו או רפפות/ו אוורור מכני ו/או סבכה בדלת ו/אובאמצעות חלון ( יעשה שנרכש מחסן ככל) ורור המחסןאו .ז

מערכות  ,(טלסקופית)פנורמית/ הצהצ ניתעי נוסף, ימון פניר בטחסג  5044ן ישראל ת לתקתואמ ,יתב בריחר דה )ביטחון(. דלת פלדלת כניסה .ח

מ מ" 1.25עובי של בנת מגולוו מפלדה שקוף בניהמ .חתון, מעצור דלת ומספר דירהת מברשת סף ,זטות"נעה ו"רוידית נדר, צירים, מגן צילי

 כר.ת המוי בחירר. גמר לגוון לפבתנו או צביעה בחיפוי ויניל לפחות. כנף הדלת והמשקוף יהיו

  בטחון/אש.יותקנו דלתות בקומת קרקע יתכן וות, בכניסה לדירות נחיות רשות הכבאלפי ה .הבחירת החברגוון לפי   ,נילו יפויצ ממ"ד תדל .ט
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ה ערך בכל היבט ר שוומילוי אח פלקסבורד ו/אוחות מודבקים על מסגרת עם מילוי יה עשויה משתי לות תהנף הדלכ נים:פ י דלתותמכלול .י

המתאים  פוי חיצוני מתועשציצבע או מייקה או פורגמר ף הדלת. סוג משקוצירים יותקנו בהתאם ל .אחרם, ייקסטיקה, וזק, אקחו – תפקודי

אלי לתקן ישר בהתאםלת יהיה הד משקוף. צדדים לפחות 3-צופה בכנף הדלת )קנט( מיקף בה .יםי הצדדמתכת משנ ידיות , עםלעמידות במים

מקלחת  בחדרי אמבטיה / ם. ו יהיה עמיד למיחר התקנת. המשקוף לאאטימה יפס לכוללת לד מר תואםגבו עץ מרי את פוליהלבשו בעל 23ס' מ

ים לפחות גוונ 3ו מתוך מגוון דוגמאות שיוצגו לכש מתוך לבחירת הרו גוון:   .ף הדלתגג בכנאור, מזו-בי דמוי "תפוס פנוי" וצוהר/ צומנעול סיבו

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

 ,בנוסף .קבוע קבוע סורג, אין לאת כלל הדיירים בקומה( אמור לשמש )בחרום קומתי ז כפתח חילוץהמוכר  בדירהתח ממ"ד ובפב -פתח חילוץ .יא

 .הן הפתיחוחה וכיהפתי ות סוגהחלון/תריס, לרבסוג  דות הפתח,ו שינויים במישויות המוסמכות כפתח חילוץ יתכנתח שיוכרז ע"י הרבפ

 2 -ם כסף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהית. חיצוני נגררת,/תחתלת פלדה אטומה, הנפרחב מוגן הינה דכניסה למדלת  :פיקוד העורףשות ידר לפי .יב

 ,שונים וטריםלים בקתחי אוורור מעוגכן  פ+ זיגוג וון אלומיניום אחת או שתיים, הנגררות לכיס. חל. חלון פלדה כנף דירהמפלס המ מעל ס"

 רוצתיפתח האוורור וליד "ג הקיר ע פיקוד העורף(,ת לפי הנחיו)ון אויר סינ מערכת התקנת לפרוק. פלדה )פלנצ'(, וניתנים אותיסקבד חסומים

 תקינתוהרי שסינון, מתקן הה ע"י החבר דגש שבאם סופקיו (.2010)תקנות הג"א מאי  צרן.רכת לפי מידות היהמע מידות קומית.הפרעה מ

וסמכו לכך ע"י פיקוד שה פת ע"י הגורמיםתקינות ואטימות נוסבדיקת ש, יחייב ע"י הרוכרוקו יפלכן וד העורף, קפי ע"יו ראושוקו דנבנתו והתק

יגבר הביצוע בפועל ל יצוע בפועהמכר לבין הב מצוין בתוכניות המכר ו/או במפרטה של סתירה בין המקר כי בכליודגש ניעת ספק למ העורף.

 ף.רהעו ודיקת של פנוכת מעודהנחיוהתואם 

רים אביז תורך בהתקנהצעקב , "נטו"אות מידות פתחים אינן מבטות בס"מ, משוערובניה מידות  , הינן3מס' בלה ורטות בטהמידות המפ – מידות .יג

 מסך ותירינות/קטריונות/ות/ חלי דלתושל מלבנ ,ם למיניהםייילים היקפפרופמשקופים ומויים ו/או מסגרות סמויות וכן  כגון: מלבנים סם לימימש

  בתקנות התכנון והבניה.   כנדרשלפתחים אלו  ממידות/שטח,א יפחת ל יםתחים המתקבלגודל הפ בכל מקרה .)לפי הענין(

 

 

 

 ים בדירהברואה וכלים סניטרני תמתק – 4מס' טבלה  3.6 

 טבלה זו(הערות לאחר גם )ראה   
 

 קןמית
 מיקום

 רחצה כלליחדר  םר רחצה הוריחד חטבמ
 ת סמרפ

 ירותש
 ראח

 כיור מטבח
 לה()בודדת/כפו

 

דות מי
 )בס"מ(

 --- --- --- --- ערה )א(ראה ה

 --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- אין  ₪זיכוי 

 כיור רחצה

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- שולב בארוןמ 40/50 -כ ---

 --- --- 3.3.3עיף ראה ס א' --- סוג

 --- --- אין ראה --- ₪ י זיכו

 לנטילת ידייםר כיו

מידות 
 מ()בס"

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

 --- --- --- --- --- סוג

 --- --- --- --- ---  ₪כוי זי

וארגז  אסלה
 ב'()השטיפ

 

ידות מ
 )בס"מ(

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

 --- --- א' א' --- סוג

 --- --- אין אין --- ₪ זיכוי 
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 קןמית
 מיקום

 רחצה כלליחדר  םר רחצה הוריחד חטבמ
 ת סמרפ

 ירותש
 ראח

  בט/אמ

 חתמקל

ת דומי
 )בס"מ(

--- 
 ןכל די הוראותלפי 

 ראה בהמשך
 170/70 -כ

 )אמבטיה(
--- --- 

 --- סוג
 וף משופעריצ

 ()מקלחת
 --- --- א'

 --- --- אין --- --- ₪ זיכוי 

ם קרי למים סוללה
מהקיר  ור,כיל יםחמ/

 או מהמשטח

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

 --- --- א' א' א' סוג

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

ללה לאמבטיה סו
 ם וחמיםרילמים ק

 --- --- )ה(וללהס --- --- דגם

 --- --- 'א --- --- סוג

 --- --- נספח ג'ראה  --- --- ₪ כוי זי

סוללה למקלחת 
 למים קרים וחמים

 --- דגם
אינטרפוץ דרך )-רב

 --- --- --- )ה( (3דרך 

 --- --- --- 'א --- גסו

 --- --- --- אה נספח ג'ר ---  ₪זיכוי 

 --- יש --- --- --- וזכונת כביסה ולניקממים  יבורח

 לשרוול ניתצוחי דופןב 4"ח פת
, כביסהמייבש מ  פליטת אדים

כולל תריס הגנה ומשקולת סגירה 
 והזנת חשמל

 --- יש --- --- ---

 כליםמדיח  כנה לחיבורה

יקוז כיור בנולבת נה משההכ)
 (המטבח

 --- --- --- --- יש

 --- --- --- --- אין רז ניל()ב קררמם לנק' מי

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

 --- --- --- --- --- )הכנה( מים קודת גז לחימוםנ

 

 :ואחרות טבלהל ערותה

 להסכם הרכישה(. רףר שצומך אחבמסט מכר זה או טבלה, במפרב צויןל רק באם בפוע)הקיים 

סטה, נירוט/גרני סילי קוורץ/קוורץ /מחרסה, ונירת הקלבח: ס"מ( 80/46ת ידובמ ס"מ או כפולה 40/60 ידותבמ דת)בוד בחר מטכיו (א)

 פית לתוצר ס"מ. 40/50 מידותבחרס : כיור רחצה היצרן/ספק, שיבחר ע"י החברה. לפי (:ה שולחני )אינטגרליכיור רחצ בהתקנה שטוחה

  רה.חבלטת ההח

ב( וש)מ :כיסוי אסלהלפי החלטת החברה.  תוצרת .1385עפ"י ת"י  ר(ליט 3/6דו כמותי ) נובלוק/חרס,מו : פהטיז שארגת. מונח: אסלה   (ב)

  .נירוסטהבעל צירי  כבד לסטיפ

 תמיכה ות ומיטתפינב וי עץ. מילסטרפוליאציפוי  עםלד עץ יקפי, שמ"מ הומוגני, בעלת חיזוק ה 3.5תהיה מחומר אקרילי בעובי  ה:אמבטי

 אמאייל.מ"מ לפחות מצופה  2.5ופין מפח בעובי וון או לחילמגל לרזב ילימפרופ

עם שיפועים לניקוז  2279מר העומד בדרישות ת"י דין, בגראות כל ות על פי הנדרש בהוהמידמ שטח משטח המקלחת לא יפחת מקלחת:

 המשטח.
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דות ברז עבודה או הכיור, מיהמשטח ישור על מ קםמוא יוהו ל,מערב חפרדגם:  :בחמטקערת . לם(חסככולל ) חמים/יםמים קרסוללה ל )ג( 

ת"י בועומדת ככל שישנה הארץ  ת תוצרתאחת לפחוכש סדרות 3רה מתוך לבחי .ס"מ 20ס"מ לפחות ולעומק  25 -יה בגובה כפתהיינה: 

 .ל ידהבחר/ו עשיפק/ים ו/או הסשיוצגו ע"י החברה/ קבלן  1385

 , מידות משטח העבודה או הכיור על מישור ם ימוקמווה  פיה ערבלמ פרח : דגם:כמים(ל חסלכו) חצהור/י רלכי, םקרים/חמיים למוללה ס )ד( 

ן החברה/ קבל"י שיוצגו ע כשאחת לפחות תוצרת הארץ סדרות 3לבחירה מתוך  חות,ס"מ לפ 15לעומק ס"מ לפחות ו 15ורך בא: נהברז תהיי

 .  הדעל י בחר/ושי פק/יםו/או הס

יה בטיקס מהקיר הכוללת יציאה תחתית למיל' האממים חמים וקרים מ תותקן סוללה :מבטיהבא :חסכמים(ולל כ) יםחמ/ם קריםלה למיסול )ה(

  ס"מ לפחות ומזלף. 60לקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך מוט הח מתכוונן,ינור שרשורי, מתלה צ

 60כי באורך טלסקופי ומוביל אנ , מוט החלקהוונןכמתה מתלשורי, נור שרכולל צייקל נ כרום ציפויב  ,(3) רב דרך - מהקירדגם: : תלמקלח

 מ"מ.  15טר לחת בקווראש מק ס"מ 30מהקיר באורך רוע ז פחות ומזלף. לחילופין ולפי בחירת הדייר,ס"מ ל

 .דהל יחר/ו עים שיבו/או הספק/ ןלרה/קבי החבע" יוצגוהארץ ש רתלפחות תוצ אחתכש סדרות 3סוללות האמבטיה/מקלחת, לבחירה מתוך 

ת עזרת ידית מים לחמים/קרים בויסוי)גם מערבל מיקסר בעל מנגנון קרמי דו כמותציפוי כרום ניקל,דחמים וקרים יהיו ב סוללת  למיםכל ה-

 יכללו חסכמים.אחת(ו

 .ילנ יברזו, יבור לביוב: חכוללת ארגז/י שטיפת אסלהכיורים והתקנת  )ו( 

 .: לבןתועהקבו גוון )ז( 

  .שמלח והזנת וחיבור לקו דלוחין או שפכים ם קרים: מיה כוללתכביס נתכולמ חיבור הכנת ()ח 

 אחרת, צנרת נחושת בלבד ללא אביזרי קצה.א נאמר באם ל: זהכנה לנק' ג )ט( 

 נית.ירושת העפקת מהרסומפרטורה המבט : מיםמים קרים (י) 

 למניעת  שעומדים בתקן ישראלי ועותקבלרכוש  לבחור אוה, באחריות הרוכש, ממבחר החבר אינם אםב -ה(יאמבט/)אגניתבועות רחצה ק (יא) 

 .  R-11 -חות מלא פו החלקה

 הכיור. ו ח העבודה אמשט= קרי ברז הממוקם על מישור  פרח קבוע. רז הנשלף מתוך שרוולראש ב= נשלף  (בי) 

  ת. ת אחיידת עזרבמים, רים /חיסות מים לקו סר( =)מיק רבלמע  

 ו/או שניהם.ברז ת של מים חמים/קרים, לראש מקלחת ו/או לפייוקת כניסה/יציאה, )אונטרפוץ( = חל רךד-רב  

 לחות זו ה יטהר. בשקונדנס טתהפועל בשי יסהיבור ליניקת אויר חם/לח, ממיבש הכביסה יש להשתמש במייבש כבבהעדר ח ונדנסר=ק)יג( 

  ק יודגש שעדיין נפלט אויר חם לחלל הדירההצורך. למניעת ספ ף המחייב ריקון בעתל מיכל איסוים אמכ טתנפל ייבושהליך הנפלטת בעת תה

 ך למכונה.בסמו

 '(.וכויקוז פתחי נ/ותברזים/מקלחת )מערכת הספקת המים והניקוז מתוכננים למערכות הקצה הסטנדרטיובון כי לקחת בחשיש  (יד)

ומחסום הקפי מפני גלישת המים, , שטח תא המקלחת, קוטר צנרת הדלוחין , ללא התאמתגשם""י מות דחש מקלגון ראאמור לעיל כהמינוי ש

 המים הנפלטת ממפל המים לקיבולת הניקוז ברצפה. ין כמותהתאמה ב בחדר הרחצה עקב אי הצפהר עלול לגרו

 כגון ט באמצעים מתאימים קה, יש לנקוהחל עונמ פוססלת חינה כולהאמבטיה אי תפל שרצת וככקלחגם למה הינו טישימוש באמבוה ( הואילטו) 

  בקות המיועדות למניעת החלקה.הדבקת מד   

לאכיבוי  שלהגז במקרה מת לחלון ובכלל, יש להשתמש בכיריים הכוללים מנגנון לניתוק זריסמיכות נמצאים בום הכיריים לבישול שמיקל )טז(  ככ 

 ול.הבה/ות הבישל ני שלרצו        

 

 מך אחרסו במארק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה   לעיל יותקנו בפועלש התייחסות בהערות ים לגביהם ימתקנוד יוי צכ ובהר)מ

 (.ם הרכישהשצורף להסכ 

 

 , פהברצ ,ניין(הב פים לכללותמשון קם יתכחל)ביוב לטני בקוחי ביקורת לפתצנרת ו: אחר אביזרי אינסטלציה נוספים בדירה, לכל צורך  3.6.1 

 ש(. פ"י דרישות כיבוי אעות, מוכ )מיקום יתכן מתזי כיבוי,האינסטלציה.  עפ"י החלטת מהנדסבמיקום וכמות , קרהאו בסמוך לתרות יבק  

  בין י פיקודבלגז וכהעברת ל וצנרת מפוצל אוו/ ני מרכזיימלפי החלטת מהנדס האינסטלציה. ניקוז למזגן  ,מיקוםב לקי מיםרון למחא  

 . למאיידהמיועד עד המיקום  עבה,מל עדמיוה יקוםהמ  
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 הערה:  

 דמוי סטטי ויצרו בליטות בודד ואכיסוי מ התקנתיתכן ויחייבו , רשו(ידככל שבוי, )עבר צנרת מים/ביוב/מתזי כיהצורך במ  

 , רכמה ניתבתכ נוח יסומה, שלא בהכרצפות ורוך לקירמבסאו /ותקרה ו סמוך לקירותב ,או "ספסלים"" עמודים או קורות"  

 התוכנית.קנו במיקום שונה מומאילוצי תכנון יותאו שסומנו   

 פתחי  יתכן וידרשו ןהבנייים העוברים לגובה בקולטנ ינסטלציה, והנחיות מהנדס הא"יי התיש לקחת בחשבון כי לפ ,בנוסף  

 תחזוקה. צרכילה ישג ראפשש לותם ויאין לחסום א, אלו  ביקורת יוע פתחביצ שרידידירות בהם ב ביקורת, ולכן  

 

המערכת התקנת . לפי הוראות כל דין יהתהת באמצעות מערכת סולארית משותפת מאולצרות ספקת מים חמים לדיה: מיםחימום   3.6.2

 .ר(המים )טיימ וםלחימ וצב זמןקוהתקן החמים ם לי לדוד המישמגיבוי חלרבות  579הסולארית תהיה בהתאם לדרישות תקן ישראלי 

 כולל מפסק ה ימר(עם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב זמן )טי לארית וכולל חימוםהמחובר למערכת הסו אגירה )דוד(יכל מן תקיו ירהל דלכ

 מני ההפעלה.אש את זלתכנן מרבמאפשר 

 ב וצן קהתקל וות חשמהמים באמצע וםה חימית, יעשרת סולאת מערכעום חמים באמצמילדירות שלהם לפי הוראות כל דין לא ניתן לספק  

 )טיימר(.   לחימום המיםזמן 

גג  או בסמוך להרות או שימרפסת בסתר אך נגיש כגון מוקום במ: מיקום הדוד ;ליטרים 150: תבקיבול יםלמים חמירה )דוד( מכל אג

     מהנדס האינסטלציה. תכנוןעליון לפי 

 ת. לחאמבטיה, מק ה,ורחצ ות מטבחר: קעיםים לכלחמחיבור מים  3.6.3

 .אין :דלי""ברז   3.6.4

 ה(.ברהחלטת )מיקום לפי הח: יש הכנה למונה מים לדירה 3.6.5

 ,PPR, S.P: פלדה מגולוונת, פקסגול, מים חמים וקרים נורות:חומר הצי 3.6.6

 לסטי.פ: שפכים, : פלסטיןדלוחי  

  .יש: במטבחהגז ת ודנק דעמקור הגז ומ הבדיררת גז צנ 3.6.7

 : יש.רהגז לדי הכנה למונה 3.6.8

 

  

 (טבלה זוחר לארות )ראה הע מתקני חשמל ותקשורת – 5בלה מס' ט      3.7  

 ג' חת מאור, בית תקע ונקודות טלפון, ראה נספודווי לנקמחיר זיכ
 

 מיקום

ת נקוד
 מאור

 קרהת /קיר
 קמפס ללכו

 תקע בית
 רגיל

 עתק יתב
  מים   מוגן

 תקע בית
 לבמעג חכו

 דנפר

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;ת' תקשורנק
 .נק' טלפון

 ודותנק 3 כ"סה

 אחר/ הערות

 לדירה כניסה
 מבואה או

1 1 - - - 

 לחצן פעמון+ -
 וםאינטרק -
מפסק תאורה ללובי  -

 קומתי/חדר מדרגות.
 לוח חשמל דירתי. -
 ת כוללארון תקשור -

 קע. ש
 הזיטלוויפוניה/ארון טל- 
או במקום אחר )

בהתאם לקביעת 
 (מתכנןה

 רדיו דרח
 כלאו ופינת

2 3 - 
1  

 למזגן()
1 

תוספת  -י חשמל תריס
נקודת חשמל להפעלת 

 .התריס

 - - - 1 1 זדוררופ

 3מעל  ורךרוזדור באבפ
זדור הכולל ' או בפרומ

נקודות  2פניית "ר", 
 ות + מחליף.חמאור לפ

 1 בחמט

4 

)אחד מהם 
חד ול, ואכפ

מוגן ם מה
בדרגה 
 רגילה(

- 

 )יג( 3
ר,מקרר,מדיח תנו

)אחד מהם מוגן 
ם בדרגת מי

44IP) 

- 

שקעים, בתי מיקום ה
התקע יהיה מעל 

כול משטח העבודה כ
פשר ובהתאם הא

ו תקנהמטבח יו לתכנון
ים ח נפרדשקעי כ

 למדיח, לתנור, למקרר
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 מיקום

ת נקוד
 מאור

 קרהת /קיר
 קמפס ללכו

 תקע בית
 רגיל

 עתק יתב
  מים   מוגן

 תקע בית
 לבמעג חכו

 דנפר

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;ת' תקשורנק
 .נק' טלפון

 ודותנק 3 כ"סה

 אחר/ הערות

 - - - - - 1 סוןחא חדר

 שינה חדר
  הורים

1 
 )כולל מפסק

 ףימחל
 ( למנורה

 

4 
 ם לידי)שני

 המיטה(
- 1 1 

ק' ינטרקום )נא -
 ד(בדיבור בל/שמע

   רחצה חדר
 הורים

1 
 )מוגן מים(

- 1 
1 

)בית תקע 
 לתנור(

- 

ר ע לתנות תקיב
 בהעדר חלון,ם+ חימו

 כנה לנק' אוורור מכניה

 - 1 1 - 3 1 שינה חדר

 ד/"ממ
 ח. שינה

מנורה לפי 
ות הנחי

 פיקוד העורף
 1 (למזגן) 1+  1 - 3

וד לפי תקנות פיק
 רףהעו

 חצהר רחד
 כללי

1 
 ()מוגן מים

- 1 
1 

 )בית תקע
 ור(נתל

- 

ית תקע לתנור ב
+ התקן קוצב חימום+ 

וד ולל מפסק לדן הכזמ
"י קום עפהשמש במי

 תכנון. ה
 ן,ובהעדר חל+

 ר מכניהכנה לנק' אוורו

 ותפסת שרמר
1 

 מוגן מים()
- - 

2 
 מוגן מים

 ביסה,כונת כ)מ
 יסה(כבש ייבמ

- - 

 מרפסת שמש
1 

 )מוגן(
- 

1 
 )מוגן(
IP44 

- - 
לי + תריס חשמ כולל
תיחה פ+ מנגנון  מפסק

 ידני.

 מחסן
)ככל 

 שהוצמד(

1 - 1 - - 

שמל של צריכת הח
עון ר לשן תחובהמחס

החשמל הדירתי אליו 
 .משויך המחסן

ת שהזנו או לחילופין
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  ותרואח לטבלההערות 

 אחת. הכולל נקודת הדלקאהיל/ ארמטורה(,  -נורה וכיסויא ורה על גבי קיר או תקרה )ללבית נ = קרהאור קיר/ תמ נקודת (א)

 כל שקע בנפרד(. ל אחד, נספריותר בפנ שקעים או )שני יל.שמל רגון מזרם חשמלי הניזלחיבור מתקן ח ודדע" ב= "שק (ילר )רגקע מאובית ת (ב)

 ת.חומ"ר לפמ 1.5ים בכבל החיבור יבוצע

ר חיבוה רד(.פבנשקע  ספר כלבפנל אחד, נ י שקעים או יותר)שנ הניזון מזרם חשמל רגיל וי,יסשקע בודד עם כמוגן מים:  ל()רגי ע מאורבית תק  (ג)

 חות.ממ"ר לפ 1.5וצע בכבלים בי

מות לכ ספתושאינם תו א'בסעיף ים נמצויר(, השל נקודות המאור )בתקרה או קי ופן ההדלקהר בלבד לאתאו פולה=הדלקה כ ת מאורנקוד (ד)

 '.א מאור המצוינות בסעיףה קודותנ

 "כוח". נקודה/ות ושאינם בהכרח ,רד(ל נפ' במעגקנ ד )כללי נפרבי מעגל חשמגם" הנמצא/ים על "שקע/י = בית תקע מעגל נפרד (ה)

 ה.גבוה ת הגנהבדרגן מים וגהקצה מזר יך אבפרד אוגן שאינו בהכרח במעגל חשמל נבית תקע מ= או אחר 44IPת הגנה עם דרגו ית תקעב (ו)
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ין מחשבים, ב – שורתודת תקקנ וניה,דת טלפוכוללות נקו קומפלט( או לחודנקודות ביחד ) 3= )מחשב( קשורתת/טלפון חוץטלויזיה/נקודת  (ז)

ט. אינטרנ/ניםפושת הטללר ההדיריבור ללא חלקליטת שידורי כבלים.   שרות לחיבוראמור, ואפרי חובה כיטת שידוור לקלחיב –זיה ודת טלווינק

 .סויולל כיכ 1מודול  55וקופסא  נה בקירמריכוז התקשורת ועד נקודת ההכ כהקשורת תכלול צינור וחוט משידת התנקו

 .(עמדת שומר לפי הענייןלאו ניסה למבנה דלת כלם )קשורת פניי קצה לתאביזר לאות כוללקודה/ות מנ)אינטרקום(=  ניםון פדת טלפונק (ח)

  מ"מ.  2.5נפרד עם כבלים ק , מחובר ישירות ללוח למפסרדלי נפגל חשמעל גבי מע וחתקע כ בית = כחקודת נ (ט)

ההכנה עד נקודת תקשורת וריכוז )מחשב( מ ק' תקשורתהכנה לנ בלבד. יכהט מש"( וחולוו)"שר לצנרת אחרת הכוונה באם לא צויןה"= "הכנ (י)

מניעת ספק ל " ולא "תנור להט" )ספירלי(.ר חום"מפז ,יות הדייר(חרקן )באיות רחצהחדר המעל דלת ה לתנור חימום נמצאת באם ההכנר. בקי

 ן מים.גמו שקע כוללת םמוור חינה לתנההכ החברה. ים לא מסופקים ע"יודגש כי אמצעי חימו

ה/ם ותם את אכבימקים/דלימ ים הנמצאים בריחוק ביניהם, אךנפרדים שונ י אביזריםיבוי, משנהדלקה/ כתנות למאור הני נקודה/ות =חליףמ (יא)

 ר.מאו ותנקודה/

 הנדס החשמל.בעקבות הנחיות החוק ודרישות מ ק'כנו שינויים במיקום וסוג הנית (יב)

ת תחובר ישירו. הנקודה ן לכירייםם המתוכנת למקומטבח, מתחת בארון הקודת תלת פאזינקן תות פאזי= תתליבור וללת חת מגורים הכרבדי (יג)

 החשמל הדירתי. וחוט לרבות בית שקע והמפסק בלהחיו את כל קודה תכלולהנ. 2.5/5ל בט בכותחוולמפסק תלת פאזי בלוח החשמל 

 

 אחרו במסמך זה  א מפרט מכרך בטבלה, בק באם צויין כרעל בפו יותקנו ילות לעת בהעריש התייחסו םד ומתקנים לגביה)מובהר כי ציו

 רכישה(.ף להסכם השצור 

 

 לתאורת לילה  בתמנגנון שובחדר מדרגות אור  הדלקתלחצן ל .יש: מאורת ונקוד מה:וכל קית: בחדר מדרגות/ מבואה קומת  3.7.1 

  ש.י :ומתיתק בואהת אור במדירה להדלקצן מתוך הלח .שי :אור הדלקת יצנלח ש.י אור:גופי מ. ועהבק                             

 (.בקשה להיתר) והבניהון נהתכ תקנותוולים )צינורות( בדירה על פי הכנת שר: וץטלפון ח 3.7.2 

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

 י."שות התידרלפי  ,טנדרט: ס: סוגשקע/אביזרי הדלקה 3.7.4 

 לפי  ום:מיקש : יבתוך הדירה ולל שקע רגיל(,)כדירתי רת ולוח תקשו מודולים( 6-נוי למקום פל השארת )כולדירתי  לוח חשמל 3.7.5  

 אין.שעון שבת: : יש. פחתפסקי מ שמל.הח  מהנדס וןתכנ  

                           קוצב זמן.   : יש.  כוללשמליחנקודת חשמל לדוד מים, שמש/ 3.7.6 

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

 יסה הראשית בקומתכנה תיחת דלל לחצן לפת, כולדיבור שמע )אינטרקום .5 טבלהפורט ב: כממיקום, יש: ינטרקוםמערכת א 3.7.8 

 ורים(.בחדר שינה ה רלשמע ודיבוופומית  ,הכניסה  

 ן.י: את(רדנפור )סג לת במעגה נוספרכת טלוויזיעמ 3.7.9 

  תיה רב ערוצייזליטת טלוולקכבלים לחיבור ל ההכנ :זיהטלווישידורי  הכנה לקליטת 3.7.10 

 .  (אשר תספק שרות זה ערוצית -לחברת הטלוויזיה הרבת רושייהקונה ישולם ע"י בפועל  אשר בור ללא ממיר וללא חי)   

 :ריםחמיתקנים א     3.7.11 

חשמל ולרשת ה ר תלת פאזיים לחיבות. המערכת תתאחשמל הדירתיה של צריכת הולבקרר טוכת לנירעמותקן דירה תבכל  -

 ם.משתניה ריפי החשמלזנת תעהית ותאפשר אלהישר

 :מערכת תכלולה

 רכיב המודד זרם חשמלי, על רתית אשר מתבססת חשמל הדיה וחלדידה ביחידת מ 

 .לחוטיא ורת לשידרודת תקשיחיי( לוח תלת פאז חיישני זרם עבור)שלושה 

 ברורה.ה אותם בצורת ומציג צורה מקומינתונים בבל ומעבד את האלחוטי המק צג דיגיטלי

הצג יציג לפחות את מהרצפה מ',  1.5ה יש ובגובנגם ובמק סהמבואת הכניב /ת הכניסהלדל בסמוךה בפנים הדיריותקן הצג 

 . הכספית םת עלותוא"ש( )בקוטצטברת מוה השוטפת נרגיהנתוני צריכת הא

 .3.5ים סעיף טבלת פתחה גם תריסים ברא .ים/שמליח ר לתריס/יםחיבו -
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 בדירה: חימום,ני קירור / תקמ        . 4 

 :ולתכל אשר ,פאזי תלת סטנדרטית אחת מרכזית מיני למערכת בלבד נההכ ,שין. אי מרכזי ינידירתי מ וירווג אמיז 4.1 

  לכל וקצר יליע אוויר פיזור פשרהמא אחר םאו במיקו המסדרון או ההאמבטי חדר תקרת לתחתית בצמוד דיילמא נןכתומ קוםמי      .1                   

 ;דירהה חלקי

                       תוכנןהמ המיקום ןיב הרצפה במילוי ונעה מוכנסת בקיר חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "צמה" לרבות תשודרנה תיותהתש ביצוע      .2                   

  מוצא .הכביסה תורלניקוז מס וא צפהר וםחסלמ המאייד ניקוז 3* 2.5נפרד  למעג כוח עשק ,למעבההמתוכנן  המיקום דוע למאייד                            

 .בפועל המערכת תקנתהל עד ,גבס בלוח כיסוי באמצעות הסתרה יכלול "צמה"ה                            

 .המסדרוןר קי על סטטהתרמו קוםלמי עד ידהמאי קוםממי קיר פיקודל ריק שרוול התקנת                         3.

 .אוויר מיזוג יועץ דיי על רכתמעה ןלתכנו בהתאם יהיה ההכנות קוםימ       .4                  

 .מעביםה / המעבה םלמיקו ומוסתר צנעמו מיקום      . 5          

 כלול:ההכנה ת זה. במקרה ן עילי בממ"דצע הכנה למזג, תבוד העורףפיקו רישובא      . 6  

 וח החשמל. לרה מה ישיזנמל נפרדת הודת חשנק -                    

 סה.גר במכהצינור ייס פעיל בדירה. קצה יקו מים, מנקודה בקיר מחוץ לממ"ד ועד אל מחסום רצפהצנרת נ -                    

 תכנון.תר ע"פ הם מוצנע ומוסבה יהיה במקומיקום המע -                    

 יר.מיזוג האו ץעיון לתכנום הנ"ל בהתא ההכנותכל  -                            

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

 ותכל התשתי את שתכלול הדירה חלקי ליתרת ים/ נים מפוצל/זגןלמ הכנה בנוסף תבוצע ,כאמור אחת  מרכזית מיני מערכת באמצעות

 .מים ניקוז וצנרת גז צנרת חשמל, צנרת לרבות נדרשותה

  .ןאירכזית בבניין: מיזוג אויר דירתי הניזון ממערכת מ 4.3

   .אין: זגהפועל בום ור חימתנ  4.4

 (.דרי רחצה)בח .מוגן שקע וללתהכ חימום לתנור נקודה עתבוצ. יןא: ם הפועל בחשמלתנור חימו  4.5

 .אין :םרדיאטורי  4.6

 אין. :שמלייםנבקטורים חוק  4.7

 .: איןרצפתי ום תתחימ  4.8

 : אין.מיתקנים אחרים  4.9

 

 סן:דירה, במחב כיבוי אש ובטיחותסידורי  .5

 .: יש(אם נרכש)ב ןבמחס .ת הכבאותע"י רשו דרשיל שיככ: הבדיר לרים(:טומטית )ספרינקאו י אשיבוכמערכת  5.1  

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

 יש. )ממ"ד(: גןב המורחמבינון מערכת ס 5.3 

 ות פיתוח ושונות:ודעב .6

 חניה 6.1 

                      רש;: בתחום המגולםכה. הבניר תלפי הי: ניםהבניי לכל חניה ותסך הכל מקומ 6.1.1   

 קע.קר מתבקו יש,ט(: )לפר ם אחרובמק חניות . ו/או בפיתוח רתףהמומת בקות חניכל ה                                

 ת המכר.בתוכניכמצוין  :וםמיק י היתר הבניהלפ: חניות מספר: יש, טית/משותפת(פרחניה לנכים ) 6.1.2   

 צגת תג נכה רשמי  )עם ה ה נכהרוכש דירימכר לר, תספח החניה להיתיתוח ובנסביבה/פ/שומן בתכנית המגרנייה לנכים כמסח             

 .לדייר שאינו נכה וגם הבנייניםנכה, בין כלל דירי  ש התחבורה(, ובהעדר רוכמשרד עם מט                               

 : יש.ת תאורהמערכ כל.ות האדריילפי הנח, שתלבותאבנים מ /מוחלק טוןב ה:ורקחניה לא מ תמר רצפג 6.1.3  

 יש.: שמהכביה לחניה גיש 6.1.4  

 ית המכר.בתכנ מוןסילפי : מיקום חת לפחות.א: הרמספר חניות לדי 6.1.5  

  אין. :לחניהבכניסה  וםמחס 6.1.6  
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 יתוח המגרשפ 6.2 

  מבואת ברוחב לפחות[ מרוצף יהיה  כניסה שביל  .יןיבנכל ל יסהבואת הכנמעד ל שבילים/וניחיצ רחבה תוכנןת רשהמג וםחתב                               

 .נוןגי בעל מוארו, ]לבנין הכניסה   

 .עיתט/ אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן טבלי: בטון/ גרנוחומר גמרלים: שבי 6.2.1  

 .רן בהיהניתן בעל גווהיה ככל הריצוף י בות/ אבן טבעית.לט/ אבנים משתלפאס ליט/נורג: בטון/ מרחומר ג: מדרגות /םשבילי 6.2.2

 וני במים בהתאם סכגינון ח ריכל הפיתוח(ית אדוכנת ל פי)ע .יש :צמחיהפת(. מצור)על פי סימון בתכנית  .שי: תפתר משוחצ 6.2.3   

  לאות.רד החקנחיות משהל                                

 במים בהתאם  חסכוניינון פיתוח( גדריכל נית איש. )על פי תכ צמחיה: .( צורפתמי סימון בתכנית )על פיש. : תפתומש חצר 6.2.4  

 חקלאות.רד הלהנחיות מש

 . (קיהרכת השוללא מע ןונלא מג לשטח ונהכוה, לפי תוכנית המכר )חצר :ר מחדרחציציאה ל; יש: ות הגן/הלדירדה מור, צחצ 6.2.5  

 בעת "י הרוכשיעשה ע ין (ים משולי הבנימ להרחקתפרטיות ) ני הקרקע בחצרותשיפועי ניקוז פ דור: סירהעה   

 . דור הגינה הפרטיתסי    

 ,וכו'( תחושו צנרת,רזב/ים, מ), חלחול ביוב ומיםשמה/ות, גז, גייתכן : ות גןה/ה לדירהצמודצר בחות, ת משותפפירוט מערכו 6.2.6  

 (.רכנית המכוא בהכרח יוצג בתושל ןהעניי לפי הכל) וייבכ קשורת,תל, חשמ   

 מ"ר. 7-לא פחות מבשטח  : יש,ןות ג/הדה לדירר הצמוף בחצמשטח מרוצ 6.2.7  

 הרשויות.  שתלפי היתר הבניה ודרי חומר:: שגרל המות ש/יתגדר בחז 6.2.8  

 .חברהביעת הולפי ק תרושוכנית הפיתוח המאלפי תבגובה ממוצע    

 אין. :(בחלקה מה פתוחהקודים מפולשת )ועמ קומת 6.2.9  

 

 משותפות מערכות .7

 ת גז:מערכ 7.1 

 ר בתוכנית ואהמת ובמיקום ,רת הגזעם חבום אבת, יקרקע -תגז ת י/צובר עותאמצב סידור מרכזי פקת גז:נה לאסהכ   7.1.1  

 נאה הת וזיק נהרך תינתבמידת הצו ית.קומהמ ותהרש תעפ"י דרישו אוו/ ברה"י החע יקבעאו במיקום אחר ש המגרש או הבניין   

  וקתה.צנרת הגז ותחזלהנחת     

 .הגזת חברת בבעלוהינם  הגז פקתוצנרת אס ,י הגז כאמורצובר/ ת כימובהר בזא   

 ;: ישירהלדמרכזי  ממקורנרת גז צ 7.1.2  

 .(3.6)סעיף  4 ה טבלהרא: םקומי. : ישז בתוך הדירהצנרת אספקת ג 7.1.3  

 

 :ים לכיבוי אשדורסי 7.2 

 ץ הבטיחות.ות יועהנחיהכיבוי ו רשות רישותלפי ד :מדרגותץ בחדרי פעלת לחהמערכת ל 7.2.1  

 חיות יועץ הבטיחות.הנרשות הכיבוי ורישות לפי ד :םיורוזדואות/פרבמביקת עשן לינ רכתמע 7.2.2  

 יועץ הבטיחות.יבוי והנחיות הכ רשות שותירלפי ד :קלרים()ספרינתזים מ –ית רכת כיבוי אוטומטמע 7.2.3  

 ות.בטיחץ הות הכיבוי והנחיות יועשות רשדרי : לפיולתןי ותככיבו י לרבות ארגזידות כיבועמ 7.2.4  

 יועץ הבטיחות.ת רשות הכיבוי והנחיו רישותי דפל :שןגלאי ע 7.2.5  

 

 שותפיםמיבוי בשטחים ות כדרנטים( וארונ)הייבוי י כזר, באש כיבויו גילוי ערכותמ רבותסידורי הכבאות, לכל הערה:      

 ת הכבאות.ות רשודרישכמות לפי קום ומי ם,פרטיי או             

 

 חות.טיבוי והנחיות יועץ הבת הכירשו ותרישלפי ד: בקומת מרתף אולץר מאוורו 7.3 

 אין.: רות()להזנת הדי רכזיתמערכת מיזוג אוויר מ 7.4 

 .אין ימוש הדיירים:לש דר/יםבח ריערכת מיזוג אומ 7.5 

            ההכניס דלת דלי עקרקה בקומת ימוקמו הדואר תיבות קום:מי שגוי. דואר ל 1, לוועד הבית 1 כל דירה,ל :דואר תיבות 7.6 

 .816 י "תו הייובנ תכנון נותתק לפי ניוםמיאלו חזית בעלות ויהיו הבנייניםבמקבץ אחד לכל או  , יןבניכל ל                    
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 : ם אחריםמיתקני 7.7 

 לשימוש כלל  חדר/ים לקים משותפים(,בח)רה תאו ם, מערכותיגר ממא, מים תומשאבו ת סניקהומערכ  

 ם והיועצים.ימתכננוכנית התפי ל מיקום וכמות: .וכו' סמוכים לטובת הבניין יניםניבבאו  ים,סמוכ ניםית בנילטובון בבניי ייריםדה  

 

 יתתשתנה למערכות במהבור חי .8

 המקומית.לפי הנחיות הרשות : צרחל פרדנ מונה מיםש; י: יתלב ראשימונה מים ; : ישיזרכחיבור לקו מים מ 8.1  

 ש.י י:זרכבור לביוב מיח 8.2  

 ; יש. חשמלבהתאם להוראות חברת ה ,ת החשמלרשהבניין ל חיבור 8.3  

 .ניםר הדירה לחב' הטלפוחיבו לולכהבניה )בקשה להיתר(: לא ן ותכנותקנות הל םבהתא :יםין לרשת הטלפוניר הבנהכנה לחיבו 8.4  

  (.3.7.10 עיףגם ס אהכנה בלבד )רה .יןא (:אינטרנט/ה)טלוויזילרשת תקשורת בניין חיבור ה 8.5  

 פועל ם בודות שביצועבע ישה.הרכ במחיר כלולים, הי גישניקוז, דרכ ומכים,, קירות תה: כביש, מדרכפיתוח כללי הגובל במגרש 8.6  

 ינם באחריות החברה.מית אומקיעשה ע"י הרשות ה  

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

 .המקומיתרשות ה יע": פהי אשוינפ  

  

 רכוש משותף .9

 :המשותף שתיאור הרכו 9.1 

 כר.המ פים בתוכניתתושו כמסומנבאם : משותפים הת חנימקומו    9.1.1   

 .יש: (חלקית חהופת ,ועמודים קומת כניסה) קיתלח קומה מפולשת 9.1.2   

 חלטת בחברה.הלפי : דים לדירותמחסנים שאינם צמו 9.1.3   

 .: יש( בקומת כניסה)לוביאה בומ 9.1.4   

 יש. : קומתית מבואה )לובי( 9.1.5   

 יין.ל בנבכ 1)מספר(:  תומדרג חדרי 9.1.6   

 בכל בניין. 1 :ליותעמ מספר: יש; מעליות: יש; יתמעלפיר  9.1.7   

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

 ממ"דים. -מוגנים דירתיים רחביםש מי אין. :לטקמ ממ"ק/ 9.1.9   

 אין.: דים משותףוחדר ד 9.1.10   

 ת, ומשאבחדר משאבות סחרור, יות, רלאמערכות סו :( כגוןשותפותמ אוו/)פרטיות  תויטכנ רכות: יש מעעל הגג םיתקנימ 9.1.11  

 . ל פי כל דיןעמכת רוש רשות מוסאחר שתד וכל מיתקןמים מאגר           

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

 ש משותף כרכו םנימסומהים אחרים במפרט זה, פרקכמפורט ב: ףתושוש מם רכם של הבית שהינינוספ קנים וחלקיםמית 9.1.13   

 כר.מות הבתוכני   

 

 :ףמשותאם מהרכוש השאין להוצי (מיםיאם קיב) ים/חלק 9.2 

 לוט(.מי) ,רגותי מד/רדח 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 שותפת.מגישה לחניה  9.2.3   

 ה.כניסלובי בקומת  9.2.4  

 י.קומתלובי  9.2.5  

 על הגג. תפים(המשו) יםמדרגות אל המיתקנים השונ חדרגישה מ 9.2.6  

 דר מכונות.חת אל שה מחדר מדרגויג 9.2.7  

 .שותפים()מ יםי/נכים ט/לחדרי תו מלובי קומאגות שה מחדר מדרגי 9.2.8  

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

 .עליותמ 9.2.10  

 רחבים מוגנים בדירות(.ש מי -)אין .לטקמ"ק /ממ 9.2.11  
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 שותף.החברה כרכוש מ ו ע"יככל שיוגדר: לק אחרח 9.2.12  

 

 בית משותף 9.3 

 שותף או בבית מחוק המכר דירות(, המוכר דירה בבית  –)להלן  1974 – דהתשל"ת(, רויחוק המכר )דל 6ף בהתאם לסעי )א(  

 י של התקנון המצו ראהנה הושמ תו להחיל על הבית מבטל אובדעל הבית או שע שחל קנוןכבית משותף והתם הירשהמיועד ל    

 אותו עניין; ואלה העניינים: ם עלטירפהמכר  וזהלח פרט או לצרףמול בן, חייב לכלהעניינים המנויים להל ןיין מהמתייחסת לענ    

 ף;לק מהרכוש המשותחהוצאת  (1)    

 וד לדירה;מצתף ההמשושל החלק ברכוש ו יעורש (2)   

 בקשר אליו; םחויבימשותף ובשירותים המבית ההת שיעור ההשתתפות בהוצאו (3)   

 תף;והמש ניהול הבית סדרי קבלת החלטות בדבר (4)   

 דירות; ר)א( לחוק המכ3השיכון בצו בדרך האמור בסעיף ע שר קבש ן אחרענייל כ (5)   

 מכר, כמי שהתחייב וזה החב )א( יראוהו, על אף האמור קטןיים בסעיף  ונם המייניעל עניין מהענ יםפרט וכר שלא מסרמ )ב(  

 . ףמשותעל הבית  ה לגבי אותו עניין יחולו המצויוראות התקנון הש    

 

 ותף הצמוד לדירה:ש המשכורבהחלק של  רוושיע 9.4

 של כל ( לשטח 5יף ה פרק א' סעז מכר מפרטישובה כמפורט בח אופן)כהגדרתה ו שבין שטח הדירה סיהיה קרוב ככל האפשר ליח 

  ות ל רשכ ייידרש על ידשכפי  ית המשותף,ט אחר הקשור ברישום הברבכל פן ביחס זה או ול תיק, זאת בכפוף לכנייןור בביהדיחידות   

ם לדירה ידהצמוחים קחו בחשבון השטיללא יכוש המשותף כל דירה בבית בר בחישוב חלקה שלמוכר רשאי לקבוע בתקנון, כי הכת. סמומ

 .(6תם במפרט זה פרק א' סעיף גדר)כה

 יהול הבית:בדבר נסדרי קבלת החלטות  9.5

 .1969 -ין התשכ"טפי הקבוע בחוק המקרקע להיה עי 

 

 :ת המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליות הביאוצוות בהשתתפהה שיעור 9.6

 ה.דיר שותף הצמוד לכלהמכוש של החלק בר יה על פי שיעורוהי 

 צאות הקבועות של אחזקתויב ההלקן היחסי ברכשלום חבתיחויבו וש בפועל שימ ןבה תהיה בידי המוכר ולא יעשהן ות שהחזקה בהרדי

שלומן כר יהיה פטור מתוגין צריכה בפועל ביחס לרכוש המשותף, אשר המאות בוצההרכיב לום תשמבד, להבדיל ף בלהרכוש המשות

 וי.עה שלהן כאמור בתקנון המצצבע מזכויות ההוי לגרמבל האמורות, וזאת ותלדירביחס 

 

 לרכוש המשותף(: ויוחזראו ש/משותף )ורכוש ההחלקים המוצאים מה 9.7

 מצ"ב הכניות ותף השטחים הבאים אשר מסומנים בתהמש הרכושמ ואיוצ, הסכםב הור בעניין זמהאממבלי לגרוע       

  ר.המכ מכר ו/או בהסכםה מפרטו מצוינים בו/א      

 רה.בשל החף לפי קביעתה המשות יוצמדו לדירות בביתתף ווהמשחום המגרש מוצאים מהרכוש בתומות החניה שקמ .א

)למעט חדר עגלות משותף, באם  החברה ה שלקביעתי פלשותף ת המביבדו לדירות שיוצמכוש המשותף והמחסנים יוצאו מהר .ב

 המשותף. יתועד רישום הבמו עד נמכרמשותף ואשר לא ה רכושם שהוצאו מהכל השטחיוכן . (םקיי

 ל(.ילע 9.2.9מור בסעיף חלק כאוגגות )למעט הינות ה, גסכבי, מסתורי מרפסות .ג

 ש המשותף. הרכומוצא מ  יים()באם ק חדר השנאים .ד

      על  לה ו/או שתחול החספת ין עיר נוינולפי כל תכניות בושרו ו/או יאושרו לבנייה במגרש לפי התב"ע, אשר איה בנות הזכויל כ .ה

 בעתיד. יאשרו ן עיר שיתכניות בניפי  לו עיות בניה עתידיות שייווצרכוהקרקע, וכן ז

שבבעלות המוכרת  ת והמחסנים לתאהחניודו צמ, יוירותלד או המחסנים/ות וצמדו כל החנישום הבית המשותף לא יויבעת רככל ש .ו

 .כמפורט לעיל

 

 ____________   ____________   ____________ 

 רכוחתימת המ     תאריך          תימת הקונהח         
 

 בית המשותף.היגות רו לקונה ולנצשיועב מסמכים נוספים ח א'נספ
 רות.אזהוות ערות כלליה נספח ב'
 .םיכויית זאוטבל       'נספח ג
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 דירותולנציגות בעלי ה מסמכים נוספים שיועברו לקונה – 'נספח א

 

 ט:המפרי נפרד של תלק בלו כחניות אלו יצורפוכת 10.1  

 ה.דירה( של )חיצוניותדות כלליות מיחדר ומידות של כל  הכוללת 1:50 -דה לא קטן מקנה מיב תכנית הדירה 10.1.1   

 ה.המשותף בקומכוש רהכוללת סימון ה 1:100 -ן מבקנה מידה לא קט הדירהת אצבה נמומה הק תכנית 10.1.2   

 מה.בקותף ושהכוללת סימון הרכוש המ 1:100 -לא קטן מ הה מידבקנ ת קומה טיפוסיתניתכ 10.1.3   

 ותף משה הרכושמון סי הכוללת 1:100 -טן ממידה לא קרתף בקנה ות; קומות מלשת מפות כניסה/ קומוות קומתכני 10.1.4   

 .1:200דה קטן לקנה מיבצילום מו לצרף ןושטחים דירתיים מוצמדים; תכניות אלו נית   

 .1:100 -לא קטן מידה גג בקנה מ תת קומתכני 10.1.5   

משותפת  חצרמון הכוללת סי 1:250ניה בקנה מידה ב היתר בלתהמקומית לקלרשות המגרש כפי שהוגשה  תכנית 10.1.6   

 דות.צמו ותנוגי

 

 ות על פיבין לרכל דבהתאם ללמסור  ישר, שחומרי הגימות ולורכלכל המע שושימו עת מסירת הדירה יינתנו הוראות תחזוקהב 10.2  

 ק המכר דירות בעניין:חו   

 .ימורםבי הדירה על גכל רכיות שוטפות לתחזוקת פעול (א)   

 מערכות מיזוג אוויר, מערכות בטיחות, בות רה לרדיב תקנותהמו ותרהשי מערכות של ונעתותחזוקה מתחזוקה כוללת  )ב(   

 .להא באכניות וכיוצמערכות אלקטרומ   

 ותקופתיות, אם נדרשות.פות יקורות שוטבפיון ת ואתדירו )ג(   

 שר.ק תטלפון ליצירפר ומס ספקיצרן/ ים בדירה, לרבות שמותקנתהמו ציוד ומערכות יות שלט טכני ותעודות אחרמפר ד()   

 

 ור של מי הגיחומרשל המערכות וה וקתחז נית והוראותתכ (1) ה בבנייןנימסור לרוכש דירה אשר לו נמסרת הדירה הראשומוכר ה 3.10  

 עניין:בת ר דירוהמכפי חוק  רבות עלדין ל לכן שיש חובה למסור בהתאם לבנייה  

 ל גימורם.ן עבנייל רכיבי הלות שוטפות לתחזוקת כעופ )א(   

 מערכות מיזוג , ליותבטיחות, מע מערכותין לרבות יהשירות המותקנות בבנחזוקה מונעת של מערכות לת ותולכ חזוקהת ב()   

 באלה.וצא מכניות וכיטרו מערכות אלק וויר,א   

 .ותנדרש אם ותקופתיות,וטפות אפיון ביקורות שת ותדירו (ג)   

 ות שמות יצרן/ ספק ומספר טלפון ליצירת קשר., לרבנהבמנים במותקה תציוד ומערכושל יות עודות אחרמפרט טכני ות )ד(  

 מיליה.יפקסומספר  לפוןבות מספר טרתוח לוהפיניין, המערכות הבשל  ות המתכנניםרשימת צו )ה(   

 בטיחות ות מערכותקשורת, חשמל טלציה סניטרית, נסשל איות בלבד משותפרכות ה( למעAS MADEעדות )כניות ת )ו(   

 אמור ה דירהה על רוכש ההנחיה בכתב ולפי המוכר יצרף למסמכים האמורים במבנה ובפיתוח.ניות מכוראלקט רכותמעו   

 יה.תמונה( מיד עם מינושונה שארהקבועה של בעלי הדירות )האו  גות הזמניתים לנצאות למסור   

 

 

 

 

 לעיל, יראו החברה  10.3ורט בסעיף ר כמפמויגמרי הוחו ותכוקה של המערתחזאות ניות והורלקבל לידיו התוכ אשוןהררוכש סרב ה (1)  

 ם תפעל ול )באהית נציגות הבית ו/או חב' נלרבוים אחרים /שלרוכ זמן אית למוסרם בכלרשתהא כן. החברה  דה בחובתה לעשותמכע      

 ין(.בבני      
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 ת כלליות ואזהרותרוהע – נספח ב' 

 ולדירה בנהת למרות כלליוהע 

 

 .רהלמבנה ולדי ותוספות הנכונים בוצעו שינויים, התאמות ונו בצו מכר דירות(,)כלש סייסהב רטהמפ פסובט .1

  .אלירשת התכנון והבניה והתקן היתקנופי דרישות ליהיו כות המוצרים והמלא כל .2

 אנטנות תקנימי: 799 י"ת, ישראלי ןתק לפי, ובההח דורישי לקליטת לאנטנות יותקן מיתקן ןבבניי 2010.-ע"תש( 3' מס)' תק לאנטנות מיתקן .3

 (.א"קא) תנדיווידואליאי לקליטה נטנותא ומיתקני( מ"אק) משותפת לקליטה

 כלשב יחהמבט אחר הסדר קיים אם החובה שידורי טתלקלי תונלאנט מיתקן התקנת ה מחובתהחברלפטור את  תרשאי ומיתהוועדה המק

 .תשלום אבל חובה שידורי טלקלו ניתן יהיה דירה

 
 םטומיששטחי התקרה הא, מרתףם מעל תקרת של הבניין ממוקמיחניה וידוע לו ששטחי גינון ו/או שטחי מסעה/ר לו וסבהשהיר ה מצונקה .4

וי לשינדי לגרום כ כגון אלה, שיש בהן ותפעול ת מערכות ו/אוו התקנו בנייה ו/איסה ו/אאו הר/ו להיפגע עקב פעולות שתילה ו/אוהינזק ל יםלעלו

  י ניקוז ו/או פגיעה באיטום המרתף או כדומה.שינו גוןביה, כמרכיל עבמצב התקרה 

או חלקה  צר כולהכר. החוממהנדס האינסטלציה מטעם ה ע"י שייקבעם קויבמוז וניקנה שוחות ביוב היית תשבחצר הפרט הקונה מודע לכך .5

פגוע באיטום המרתף וכן שלא ליד ה להקפהקונל עו/או אחר.  ייטפרל טוף ו/או ס"מ 30ילוי המינימלי המעומק ל מרתף חניה. צאת מענמ

לא רק, אי שתילת צמחיה  ת אך, לרבווראמכרטית ר הפאשר עוברות בחצ( ם ישהמשותפות )אתיקונים במערכות מתחייב הקונה לאפשר 

 .חרקים וןת קינלמניע תקופתי ריסוס ניים וביצועים חודרת שורשלעב

מים, תכן מעבר מערכות יינם בהכרח מסומנים בתוכניות המכר. כמו כן (, איכו'טחון וות בירקות נושאים, קירים, נין )עמודמערכת שלד הב .6

י כ קונה,הודע ל וקדמת.מ דיקהב'(, מחייב חה, וכוה, פתיסילכן כל שינוי )הרמחיצות. ות ות, קירפורצ קרות,' בתתקשורת, גז וכו, חשמל ביוב,

כות הבניין ה מהמסומן בתכניות, של כלל האלמנטים של מערבשונ או כמסומןנה, שו נים ובמיקוםשו בהיםופקית, בגתועבר אנכית ו/או א

רת הוב, מנז, שוחות בירת ניקווב, צניברת מים, צנרת חשמל, צנרת נצ: ד כגוןעוו תתעלו נרת,ינן משותפות, צשאכות פות ושל מערהמשות

בשטחים משותפים ובשטחים ציבוריים, טית, פר בחניה רות,חצו, המחסנים, ירה, בדרת וכדומהוי חשמל, טלפון, תקשוקורור, מ.א. ואוו

רת גירה אחו/או ס הכות כאמור יכוסו בתקרה קלמער כניים.הטם יהיועצלטת תכניות, לפי החב וייןלמסומן/ למצבתקרות הכל מעבר בקירות ו

 ן עוברות.ה ל בהןו/או גובה החלצורת  וישנו את

זל( מינרלים )ברוכן התחמצנות  ,""עיניים בדלי מרקם, גוון, גידים,ות כגון: הטבעי עותנו תופיתכ ם,יובכפוף לתקנוי וחיפ, בריצוף באבן טבעית .7

 .עישות התקינה ולכללי המקצולדר בכפוף כלה החלוד מוידת בכתמים ותבטאהמ

פינות  קיטוםצע לא יבולים פויירות ו/או שק יפויבח. ראלייםות מהנדרש בתקנים הישפחת לא פוגות( במידו)ווחים צוף יעשו מרוי ובריבחיפ .8

 .)גרונגים(

 גורות.ו סתוחות אפ ותזבארי לים,חריפים או רעי ותריח רים הפולטיםסנים דירתיים חומחל איסור חמור לאחסן במח .9

 .לקונהנמסרה הדירה  ו בטרםאו מי מטעמ י הקונהרה ע"דיבעבודות  יבוצעולא  .10

כאמור  לכלים אלו המינימליים דרשות ובמרווחי הגישהות הנמידפגוע בלה ללועבלת החזקה, ק לאחרע"י הקונה החלפת כלים סניטריים  .11

 אלו.ממידות ריגה לח כי, החברה לא תהיה אחראיתגש ספק יודת יענ. למ3 חלק 1205ה( ובת"י ואתבר ת למתקניראובהל"ת )הו

ים כלל הבניין. המשרתר, ואוורונרת צ יקורות ומעבר, מכותתקרות מונ יכול שיהיו י הדייריםע"רכשו שי שקיימים(, )ככל םבמחסני .12

 .בלבדרד למחסנים ונפ הרכוש המשותףהזנת החשמל למחסנים תעשה  מ

ך לא א ליצור הפרעהלולים נים החלל ועה, מקטית כביסייוויר באם יותקנו באזור תלג הא' מיזויחו םהחמי המיםשל דוד  מםמיקו  .13

 ות מן הקבוע במפרט.פח

( Aהם לא תעלה על )יעשה שימוש רק ביחידות עיבוי שרמת הרעש של קונה,י הויר ע"האו וגזו מערכות מיתקנויו אם יסופקוב .14

dB60לפי  המתקן/ים.  ת רגלי דות תחיע, וכן בולמי רחידה ממוקמתו היב מקוםב חם אויר ליטתמ' ממפוח פ 1.5ל חק ש, במר

 .קהקוסטינחיות יועץ האה

ת מנת על הראשונות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה וזא השניםוש ות בשללפח וףכגן, באופן תהמו רחבלאוורר המחשוב להדגיש כי יש  .15

 .עשוי המרחב המוגןשמהם  ןוהאדמה והנמצא בקירות הבט מבטןץ(, המופק צים )חגרגטבא אלהימצעלול ר ן אשידי גז ראדולסלק שר

בעתות חרום לצורך מעבר  בקומהים הדייר כלל את ני אשר ישמשיצווץ חדלת חיל /ה בבניין, ימוקם חלוןומבכל קבאחת מהדירות יתכן ו .16

את  רשתח זה, וכי בעת חירום יאפע בפע סורג קבובא ייקכי לחילוץ, מתחייב ה דלת ממוקם חלון/אותה רכש ה בדיר ומילוט. הקונה, אשר

 חילוץ.דלת ה עבר בדירה אל חלון/המ
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, גינותבנה ואשר יעברו בשטחים פרטיים, כגון: ים במיירכלל הדאת  ותתאחרות המשר כותמער ו צנרת אוי יתכנו שוחות ביוב אכ קונה,הודע ל .17

 ויועצי הפרויקט.נני החלטת מתכ יו עפ"יקבעמספרן ומיקומן , טיותומרפסות פר , מחסנים,ותחני

ל לכלייכים , השרתוכן פתחי ביק( ווכד'ב, ניקוז ברות צנרות )מים, ביועותכן ון או החניה, יו המחסאדירה, ה תמוך לתקרות ובסריק ברצפה, .18

  ך.כתמע מהמש העניין, על כל פיול לתחזוקה וטיפשה לצורך גיאפשר ל מחויביין, ומהווים חלקים משותפים. הקונה הבנ

אם בהת טח המגרש,מו במגרש ועל חשבון שוק'( ימגז, ביוב וכד טל"כ, השונות )חשמל, בזק,ערכות מ מחות( עירוניים ושוחות של)גו פילרים .19

 ות.הרשוי"י ושרו עשיא וחתלתכניות הפי

ית לתכנון ובניה מקומה, הועדה הנל במבלפעוחרה ע"י המוכר נבגז שישור חברת האבתכנון וה על פיי גז לאספקת גז מרכזי יהיה /מיקום צובר .20

 .דהובומשרד הע

 .וף זהריציעות בלשק וםר" עלולים לגלבתמשת ריחי "אבןכי נסיעה המרוצפים באדרפילו ים, מעברים ואל שבילברכבים כבדים עיעה נס .21

מקומות החניה מות י לגרוע מכלכל מבוה, אישור הרשויות און ו/לצרכי התכנומם בהתאם קוט ומייתכנו שינויים במספר מקומות החניה בפרויק .22

 .רהכלולה בממכ

 .םמרתפי חניה תת קרקעייל פ"מ(,גז פחמימני )גנעים בהכניסה לרכבים המו אסורה .23

 ף/ים.תפים במרתשואו מ בשטחים פרטיים בגז פחמימני )גפ"מ(,המופעל  מתקן כל לאחסן ו/און יר חמור להתקיסוחל אבנוסף  .24

 כנון,אם לאילוצי התבהתם, רישום וחלוקה סופייתהליך ב ם וייתכנו סטיות ושינוייםופייים, אינם סדהצמו לקיםש, הפיתוח, והחגרת המגבולו .25

 ות.הרשוי ביצוע ולדרישותה

ירה כבר המאפשר בחט המפר התקדמה הבניה כך שסעיף ו/או סעיפים מסעיפי הרוכשעם החוזה ימת חת במידה וטרם ספקהסר למען  .26

שה ו/או זכות או דרילא תהיה כל טענה ו/לרוכש ו שרויות בהתאם לשיקול דעתוהאפ ר מתוך אחתחלן יבהקב תתאפשר בחירה. לאלם, הוש

 הקבלן. ו החלפה בעקבות בחירתא בחירה

 תגברנה [, 8.12.2016 - 10]מפרט מחייב מחיר למשתכן מהדורה  1נספח ג'ראות להוהמפרט אות ורהסתירה בין  של מקרהב
 דין.פח, בכפוף לכל נסות ההורא

 

 לבין המפרט לעיל "(וראותכרז )להלן:"ההאו המ/ו הקוגנטיות הדיןת הוראו ואתירה בין הוראות החוזה ו/של סבמקרה כן,  כמו-
  ות.רנה ההוראתגב

 
 __________ __________ 
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  זיכויים טבלאות –' גח נספ

 

 יםיריכוז טבלאות זיכו

 
 
 דותערות מיוחה

  08.12.2016  - 10תכן מהדורה ר למשחימשל משרד הבינוי והשיכון, יב במפרט המחי םנדרשירק האלו הינם אך ו יםיכויריכוז ז .1

 כוללים מע"מ.  להלן יםהנקובהמחירים  .2

 

 

 : מקרא

 חידה. י -ח'י

 ובע. ר מרמט -מ"ר

  אורך.  מטר -מ"א

 דה. בוע חומר לבן+ חומר שחור+ -קומפלט

 אחד בודד. פריט  -פריט

 

 

 בלבדי ר בגין זיכויחמ - הרחצ : ארונות מטבח,שאנו
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 ראותי

 /חומר
 עבודה

 יח'
יכוי מחיר ז

 ' בש"חיחל
 סה"כ כמות

3.3.1 
משטח  ,ארון תחתון כולל) נות המטבחלכלל ארוזיכוי 

י (, לפח, ברז מטבח, חיפוי מטבחמטבר כיועבודה, 
 ר שבמפרט המכר.התיאו

  --- 1,000 מ"א ומפלטק

3.3.3 
 כיור אינטגרלי(, לפי כולל. כללי הצחדר רחצה )בן רחארו

 מפרט המכר.שבהתיאור 
 600 --- --- --- טקומפל

 
 

 בלבד יכוימחיר בגין ז -זריםות שרברבות ואביקבוע נושא:
 

 
 
 
 
 
 

יף סע
מפרט ב

 כרהמ
 אורתי

 /חומר
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
 ליח' בש"ח 

 סה"כ מותכ

   200 טפרי טומפלק .ומקלחת( בטיהור, אמ)כי למיםללת סו 3.6
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 :תהערו
 יט+ התקנה.פר ויזיככל המחירים כוללים   .1

 ויים/חיוביםכבגין זימחיר  -שורתתקחשמל/ נושא: 
 

סעיף 
מפרט ב

 המכר
 יאורת

 חומר/
 עבודה

 'יח
' יחיר לחמ

  בש"ח
 ה"כס מותכ

3.7 
 

   72 פריט קומפלט כויזי –נקודת מאור קיר/ תקרה 

3.7 
 

   125 טריפ פלטקומ זיכוי –ור ע מאבית תק

3.7 
 

   75 טפרי קומפלט נקודת טלפון 

 
 

 :רתשושמל/תקלטבלאות החות הער
 המכר.פרט (, במ5טבלה ) 3.7יות לאחר סעיף לערות כל.ראה ה1
 סים לזיכויים לפני ביצוע.מתייח רתחשמל/תקשו וןרמחיה . מחיר2
 

 

 
 
 

  ____________   ____________   ____________ 
 וכרחתימת המ                   תאריך        קונהמת החתי    


