
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 למשתכן   מחיר             

 

 8.12.16,  10מפרט זה מותאם לדרישות המפרט המחייב משרד הבינוי והשיכון, מחיר למשתכן מהדורה 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בע"מ ביסרור משה ובניוא
 שם החברה

 
 22/9/19תאריך עדכון: 

 

 באר שבע -פארק הנחל שם האתר:

  

 B1 :דגם

  
 חדרים 4 מס' חדרים:

  

 :רהודי הקומ, ןינב

 E,Fנים יינב

 4מס' דירה : , 2 :קומה 

   16,17,מס' דירה  5קומה : 

 20,21, מס' דירה : 6 :קומה

 
'  

 E,Fבניינים    421 מס': בניין/מגרש 
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 םיניעני ןכות
 

 
 פרטי זיהויפרק א.   

 
 .המגרש םוקיומכתובת המבנה  : 1 יףסע              

 .שזכות שהקונה רוכוהבעל הקרקע   :2סעיף               
 .קום הדירה בבניין, מחסן וחניהימ : 3סעיף               

 אור הדירה.ית  :4סעיף               
 חישוב שטחה.ואופן  הרידשטח ה  :5 סעיף              

 ואופן חישובם. ,הדירה  באופן בלעדי המשמשים את   ה אורידל יםהמוצמדוספים שטחים נפרוט   :6סעיף               
 ות.ליסטיות קב  :7סעיף               
 מתכנן הבנייה.אדריכל י פרט  :8סעיף               
 ון השלד.נכתראי לחאדס פרטי מהנ  :9סעיף               

 
 ציודה ואביזריהין, המבנה, הדירה, יאור הבניתפרק ב'.   

 
 .הבניין, הקומות ויעודה של כל קומה ראוית  :1סעיף                

 .ין והגמרהבני חומרי  :2סעיף                
 אור הדירה, חומרי הגמר ואביזרים.ית  :3 יףסע               

         ירה. דה בהגו  :3.1סעיף 
 .הלם הצמודי דירה ושטחים ( רשימת חדרים וגימורים ב2)טבלה   :3.2סעיף 
 ה.טבח ורחצארונות מ  :3.3סעיף 
 מתקן לתליית כביסה.  :3.4סעיף 

 .רשימת דלתות, חלונות ותריסים ,(3 )טבלה  :3.5סעיף         
 נוספים. אינסטלציה ירואביז ,ים(ברז מתקני תברואה )כלים, ,(4)טבלה   :3.6סעיף         
 .ני חשמל ותקשורתתקמ ,(5)טבלה   :3.7סעיף         

 .ם בדירהמתקני קירור/חימו  :4 ףיסע
 .סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן  :5 סעיף
 .פיתוח ושונות ודותבע  :6סעיף 

 חניה.  :6.1סעיף   
 פיתוח המגרש.  :6.2סעיף   

 .פותמערכות משות  :7סעיף 
 מערכות גז.  :7.1 ףסעי  
 סידורים לכיבוי אש.  :7.2סעיף   
 חניה.  תפיבמר יעבט אוורור  :7.3סעיף   
 מערכת מזוג אויר מרכזית.  :7.4ף סעי  
 ים לשימוש הדיירים./: מערכת מיזוג אויר בחדר7.5סעיף   
 דואר. ותיבת  :7.6סעיף   
 ת.מתקנים ומערכות משותפות נוספו  :7.7סעיף   

 בור המבנה למערכות תשתית.יח  :8 יףעס
 .רכוש משותף  :9סעיף 

 שותף.מה שורכאור הית  :9.1סעיף   
 .חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף  :9.2סעיף   
 רטים(.פובית משותף )רישום   :9.3סעיף   
 ותף הצמוד לדירה.לק ברכוש המשהחשיעורו של   :9.4סעיף   
 הבית.  יהולנ רת בדבוטהחלסדרי קבלת  : 9.5סעיף   
 בים בקשר אליו.ייחמהם בית המשותף, ובשרותישיעור השתתפות בהוצאות ה  :9.6סעיף   
 החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.  :9.7יף עס  

 
 סדר המוצג במפרט הוא הגובר על תוכן העניינים רט המכר והמפתוכן  -טי בלבד לצורך הבנת המפרנותוכן עניינים זה הינו עקר

 
 חיםפסנ
 
 ועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף.נוספים שימסמכים  'ח אפסנ

 .ת ויללכת הערו נספח ב'
 ות זיכויים. נספח ג'   טבלא

 שנספח ד'   הוראות ראשוניות לתחזוקה ושימו
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 מפרט מכר" "

 1974  – ד " לש דירות(, התלפי חוק המכר )

 2015-ה שע" הת   , ותיקון 2008   –)תיקון התשס"ח 

 ים שונים( י ם וזיכו חיובי   ן י ינ ע ב

 (הלמבנה ולדירם ניהרות הנכוהתאמות והב כולל)                           

 

 ("החברה"או  " ת/"המוכרן הל)ל                                                 בע"מ ביסרור משה ובניוא  :בין  לחוזה פחנס  

                                                ת.ז       לבין:    

 ( "ים/נה"הקו או  " ים/"הרוכש)להלן          ת.ז               

 

       ך:תארי מ   

 

 זיהוי טיפר    א.
 

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

 )חלק(   2)חלק(,1  מס' חלקות 38463ש מס': ו ג 1.1 

 )חלק(1חלקות  38602  : י ארעוש ג               

 .313,421,522,611 :מגרשים               

 605-0225284: וםהחלה במק תכניתה  1.2

 )ר.מ.י(. לאי ישרמקרקערשות רקע: קל הבע .2  

 .ירהכחהזכות שהקונה רוכש בדירה: 

 .לראמקרקעי יש רשותשם המחכיר:   2.1

 08.05.2017 :הופת החכירת תקתחיל,  שנים 98תקופת החכירה:   2.2

 

 ("הדירה")להלן  רה מס' וקומה:י ד .3

המשמש גם  ממ"ד,  –מרחב מוגן דירתי )להלן  שינה, יחדר 1ארונות, פינת ו חדר שינה הורים ,אוכל נתפי, מטבח : כניסה, חדר דיור,בדירה .4

 חדר דיור ת שמשמרפס (, מרפסת שירות,תחחדר רחצה הורים )מקל ,(היטאמב) כללי חדר רחצהפרוזדור,  ,כחדר שינה(

    שטח הדירה .5 

 :האל המחושב לפי כללים  מ"ר 102.22-כ: אירה הו דהח טש

 ת החוץ של הדירה.ורקיל על פניהם החיצוניים ש םהעוברי ידי הקוויםצר על נוה עלהמצובתוך  השטח הכלוא )א(

  –לעניין זה 

ובניו משה  ראביסרו 
 בע"מ 

   :כניסה ארקבפאביסרור  פרוייקט:

   דירה מס': 48 יח"ד למגרש: 421 מגרש:

   ה:קומ E: 24ין  נילב"ד חי   

   מס' חניה: F : 24  יין נבליח"ד  1 מהדורה

תאריך 
 :ן עדכו 

 מחסן 05/11/2019 תאריך הדפסה 9/1922/
 :)במידה ומוצמד(
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 תף ומשח שטלבין  נהיב הדירה לבין מרפסת השמש,ין רבות בל ,המחוצה לש הלבין מ ההדיר יד ביןר המפרקי –" ר חוץ י ק" (1)

 אחרת. דירה או תוכניתבקומה או בינה לבין 

 קיר החוץ; ו שלבמרכזקו המצולע האמור  רת יעבורה אחרן דירה לבידיה ןייד בוץ מפרכאשר קיר ח

 את החיפוי. לוכלקיר יה יפנאבן  יופר עם חיר; בקיבלא גימו קירפני ה –" חוץ ר פניו החיצוניים של קי " (2)

 ה.ירבד יםפלסכל המ סכום שטחירה יהיה כל מפלס בדירה; שטח הדיורט השטח לגבי פב ויית יחושסמפלבדירה רב  (ב)

 פקיים; האומשופעים וה המשטחיםלבד לפי ההיטל האופקי של כל ב חתא רגות בדירה יחושב פעםדמל מהלך שטחו של כ (ג)

 ת.רגוהמדהלך מ המנו עולשמ למפלס  יצורף  חהשט

  1970 –ל ש"תת(, הואגרו בקשה להיתר, תנאיו)ואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה הם תבשגו השטחים קו רבחישוב השטח ייכלל (ד)

 ר(. ון והבניה )בקשה להיתנכקנות התת –)להלן 

  .רהדיהל בשטח ולכאינו שו, ק ב'בחל  9.4 סעיף : ראה לדירה ודשיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמ (ה)

 

  :שים את הדירה באופן בלעדי מהמש דירה או לים פירוט שטחים נוספים המוצמד .6

  "ר מקורהמ11.96 -כ :(1) בשטחשמש  מרפסת 6.1

 ותכננות קורות פרגולה דקורטיבימרפסת לא מקורה מתו 6קומה         

 ,  [אחת מעל בלבד הנמצא קומה-גולה( פרא קרה )לדמוי ת ה למשטח מלאנוקירוי הכו]

  פיל יהתהמדה וצהשככל ייה נחהם מיקו הרוכש. פ הסכם עם"עתעשה הצמדה ) למפרט 3 ובדף מס' רכמסומן בתכנית מכ:ה י נח 6.2  

 פיתוח  קע/ומת קרחניות בק ,(המוצמדת מון מקום החניהסיניה עם החשטחי תכנית  צרף ש ל)י בהמצ"ית המכר נכסימון החניה בתו                          

  רות.מקו יקרקע תת  וןניחבחניות  ות,לא מקור                          

 : (2)בשטחדירתי מחסן  6.3

 מ"ר  3.5 -מחסן בשטח של כ 16: דירה Eבניין        

   מ"ר4.66 -ל כשמחסן בשטח  20דירה                   

 מ"ר  3.69 -מחסן בשטח של כ 21דירה                   

 מ"ר 4.95 -בשטח של כסן מח 4דירה         :Fבניין 

 מ"ר  4.41 -מחסן בשטח של כ 16דירה                   

 מ"ר  4.34 -ל כמחסן בשטח ש 17דירה                   

 מ"ר  4.53 -ן בשטח של כחסמ 20דירה                   

 מ"ר  4.58 -כ מחסן בשטח של 21דירה                   

 וצמד(;מהן יקום המחסחסנים עם סימון מיש לצרף תכנית המ,–באם יוצמד ) 

             ן.אי :(3)מרתף דירתי בשטח 6.4 

 .אין: בשטח מוצמד לדירהגג  6.5

 ן.אי: (4)שטחירה בדת לדממוצ רחצ 6.6

  .שטח(ו)מהות  םיש לפרטדי לעב הדירה באופן  וצמדים או משמשים אתמהפים נוס ,ים/אזוריםקלח/םי חטש יש םא 6.7

 ירה(.הדת ס רצפממפל ךמונהיה יפת המסתור לס רצפמו )יתכןסומן בתוכנית המכר. מכ :מסתור כביסה

 

  תהרשו  אישורבכפוף ל, עקרק תמו קבר סחהמזית שטחי חביין חיצוני לבנותף מש שטחכמכר בתוכניות השטח המסומן  על :הערה 

' בצורה ו כו  ת וצלוניםת וכסאות, שימשיו ירת חורף, שולחנו סגון: דוכנים, מוש מסחרי כגשי ת  ה רשאית לתהחברה תהי  ,ומיתהמק

 ובמיקום לפי החלטתה.

 השטחים: י בישו לחהערות 

ם יווהק יעל ידלע הנוצר וצמה ךותבהכלוא  א שטח הרצפהת הומרפסחה של ה; שטרילד תיצונסת חימרפ –" מרפסת שמש " .1

הדירה של קירות פניהם החיצוניים ים של המרפסת ועל הבנויו המעקים ות החוץ אירק לשניים יצוהח ים על פניהםעוברה

 בלים במרפסת.הגו

ע קיהר ו/או לאור משלש חשיפתה ר מידתשא  ,לקהחאו ב שלמותאו מקורה ב/פה וחשו ,וונהכה "ששממרפסת "מובהר כי 

שיש בה כדי  להוהן מחוצה  ערקהק בתחום הןהי ת כלשיפיזיה וף לבניובכפחות הרו תנוששלחסית בניין יב המויקלמ ף כפו

 .שיפת המרפסת לשמשחפיע על להש
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של דירה  בין חלקו לבינד ירמפ ןהמחסקיר  כאשר טח הקירות;ספת שן בתוהמחס תירוק לוא בין, הוא השטח הכשטחו של מחסן  . 2 

 לואו.הקיר במ יכלל שטחיף שותבשטח מבל גו מחסןר קיר היר; כאשקה של בהרוח חת למחציתתמש חטשה רק לליכי אחרת

 

 

 

 ס"מ;   20  עוביהחוץ ב תוקירל מתחתטי ץ של המרתף בתוספת שטח תיאורהחו , הוא השטח הכלוא בין קירותףשטחו של מרת .3

יר כאשר ק ;ריהק לוחב שית הרחצלמ תחתמש חטהש ל רקייכלדירה אחרת  בין חלק שלנו לבי רידפתף ממרר הקי שרכא

 יר במלואו.כלל שטח הקייף ח משותבשטבל ף גוהמרת

 

פרט יע במהמופ חצרהטח ש בין 5% יה בשיעור של עדיבהיקפה; תותר סט, את שטח הקירות התומכים ללו כ גינהשטחה של  .4

 ה.שח למען השטהמכר לבי

 

 בילות:ות קי טס .7

 ט זה:מפרה מכסטייתן ואיראו  קבילות ולאת יוטסן ה להלן המפורטותהסטיות    

  ולה תותר סטייה גד גינהניין שטחה של עשה; ואולם לעובין השטח למ 6-ו 5ט בסעיפים ח כמפורבין שט 2%עד ל עור שה בשיייסט ( )א   

 .ללעי 4ערה וה 6.6בסעיף  כמפורט רתיו    

 נאי שלא בתו תיאור זהאמה מהת 0אי ואה ו/יו כסטיא ייחשבה למעשל תודימה יןכר ובות הממצוינות בתוכניידות הבמ תסטיו     

 לעיל.  6-, ו5יפים ר(, המפורטים בסע)למעט שטח חצשטחים אחרים משטח הדירה ו 2%יעלו על     

  ו אותן ארי אלות ת קבילוהן סטיו העשמלרים בזהא ת דורט ומיפזרים במהאב מידותבין  5% עד שלבשיעור סטייה  ב()   

 .(ת, ארונותועות שרברבובק תריסים, ת,דלתוחלונות, , יםאריח: קרי םאביזרי) הפרט זממכסטייה   

     

 מילוסלבסקי אדריכלים "(:האדריכל)"להלן "  להיתרהבקשה  שם עורך .8

 ברקני ב, 59ריון וג ןב : כתובת 03-7316885 פקס:         03-7316888 :טלפון  

 @ilsARC.co.miloguy :א"לו ד 
 
 

  בע"מ  םימהנדסכהן  א.ד   "(:המהנדס"  הלן)ל השלד לתכנון אי אחרה שם .9

 שבע  באר, 31שז"ר שדרות   : כתובת 08-6490943 :פקס 08-6490730 :טלפון  

       diana@adcohen.co.il   :א"לו ד 
 

 

 ריהביזאו הציודהדירה, ין, המבנה, הבני תיאור ב. 

 

 שנו אתשלא י נאיבבניין, בת ריםאח קיםחלו חרותא מית של דירותינפ נויים בחלוקהשילהכניס  ירשאהמוכר     * 

 .תף וש המשוים ברכהבניין או שטח חזית   

 הבניה יתרת הבלק מועדל םיפקהת ישראליהתקן ה ישותלפי דר ויהית והמלאכוכל המוצרים  * 

    

 

 נייןר הביאו ת .1

 תת קרקעי הבניינים( 2 -ל ותפתש)מ מרתף  מתקוהכולל  (E,F) דומים בניינים 2 מתוךאחד י'' שפחת''רב מ  וריםמג ןיבנ 1.1

  .םריוגמקומות  6 ודומשרדים וע ומת מגוריםק קע(,)קר מסחר קומת.  לחניה ושרות

mailto:guy@milosARC.co.il
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 \ירות . בבניין יש דרים בלבד, הכוונה למגו()*ותדיר ;שגרהמבכל  גוריםת למוירד  84סה"כ , גוריםדירות למ 24: ניין ב  לכב      .21                                

 (.דיםמשר/)מסחר א למגוריםלש   

 

 ק,לעס רים,ו מגל שנועדו ם י ת חדרמערכ ו א חדר -"דירה"מר, אנ"הגדרות"  1סעיף  4971 - ד"( התשלותרדי)לפי חוק מכר   *()

 רך אחר.צו  או לכל

 

 

 

  הקומ ל כלש דהעו ן ויי בבניי  ומותט הקו רפי  – 1ס' ה מטבל 1.3 

 כינוי או תיאור 
 קומה

על  מתחת/מקומות 

 כניסה קומת הלמפלס 

 ( )ד הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות וש סוג השימ

 מרתף  תקומ
  )משותפת לשני הבניינים 

 ( םרדיומש רחסלמו
 

1- --- 

קומתית  אה מבו :בנייןבכל  

  , םמדרגות, מחסניעלית, חדר כניסה(,מ)

ישת  טכניות לפי דרות מתקנים ומערכ 

 ר בנייה.והרשויות ובכפוף להיתהמתכננים  

  יחדר כניסה )לובי(,   תמבוא : משרדים

נועי  ו מתכנ י , מחסנים.   , מעליתגות דרמ

  ומשרדיםם מסחר המשמשי םמזגני

 . יועצים  ת חיוע"פ הנם מיקוב

ומשרדים   מגורים מסחר  חניות כללי:

ם  יועציאם לחלוקה שתקבע ע"י בהת

חדרי   מעברים ,  םימחסנ , , מסעות חברהוה

 . חשמל ומעבר כבלי חשמל ושרות 

 :וןכגומתקנים טכניים ערכות י מחדר

רים  קלינספר  חדרי משאבות ו מים  ימאגר

 ורים ו/אומגושימוש ויעוד מסחר משרדים  

חדרי  ומים  יגרא מ , החלטת יועצים  לפי

וד מגורים  ע מי שתיה שימוש וי תמשאבו

 ם. ציוע הנחיות הי פילו/או  

מסחר ומשרדים  ד שימוש ויעו  חדר גנרטור

 הנחיות היועצים.  פילו  א /ו

לפי  ים טכני  םמתקניו מערכות  יתכנו חדרי  

ובכפוף   ויות ת המתכננים והרש דריש 

 . להיתר הבניה

 

רכות/  במיקום מע  יושינ  יתכן

 קומות מרתף/ קרקע.  ביןמתקנים, 

 

ות  מערכות שונות הממוקמ ו ןיתכ

  או  ך סמו יןבניישרתו גם ניין  בב

את  וישרתו    בניין סמוךב ומ ימוק

 ין. ניהב

  יתכן ומערכות שונות

ניין  ממוקמות בבפרטיות/משופות ה

ו  א/ ו  ןר ומשרדים בבנייחמס  ישרתו

 בבניין סמוך ולהפך. 

,  טיות/משותפותרכות פריתכן מע 

משרדים שיעברו  /חרס ממוש הלשי

 בה הבניין. וגבפירים ל 

  1, וגג קומה 1, ,קרקע -1בקומות 

המשמשים   ם ינמנועי מזג  מווקימ,

פ  ם ע"קומיב משרדים ו חרמס 

 הנחיות יועצים 

  ל/ים לאשפהי אשפה ע"י מיכנופי

 ובכפוף להיתר.  ח בפיתוטמונה  

משטח תקרת הדירה תיתכן   קלחב

ע"פ תכנית  קומה מעל מרפסת 

 ייה בנ יתר וה

 

 קומת כניסה לבניין
 ני הבניינים( לש תפ)משות

 
 

 

 --- קע רק

 

ר  דח(, )לובי סהניכ  תמבוא מגורים:

,  יםפניאו/עגלות  מחסן, ית, מעלמדרגות 

 . מחסנים

ם יים מוגנרחב, מויות, מחסניםנ חמסחר: 

חבים  רמ רים, מחסנים,זדוור פממ"מ(, )

   . יםמוגנים מוסדי

  יחדר כניסה )לובי(,   תמבוא : משרדים

 , מעלית, גות מדר

בהתאם  משרדים ומסחר   חניות: כללי

  ,  הברע"י יועצים והחלוקה שתקבע לח

ם  לייכ ן ומחס )דאשפה אצירת   אזורי

 ת יס כנ , ומסחר  משרדיםשימוש ל  -ים(נייד

 יות ערכות טכנמתקנים ומ מרתף, רכבים ל

כפוף  והרשויות וב  ישת המתכנניםפי דרל

 להיתר הבניה. 
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 כינוי או תיאור 
 קומה

על  מתחת/מקומות 

 כניסה קומת הלמפלס 

 ( )ד הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות וש סוג השימ

 ומשרדים  מגורים תקומ
 ( הבניינים ינלשת )משותפ

 
1 2 

  שמש  מרפסות,ים רדמש שטחים :  משרדים

ים מוגנים  חב מר, ים חדרי שירות משרדים,

 עלית.מ ת,דרגו, חדרי מים , מחסנמוסדיים 

  בואהים, מ, מחסנמגורים  מגורים:

, חדר  תגומדר ת, חדר לימע , מתיתוק

מתקנים ומערכות טכניות   , יריםלרווחת הדי

וף  ובכפ  תי דרישת המתכננים והרשויולפ

 ניה. להיתר הב

 4 2 מגורים  קומת

  מעלית, חדר ,קומתית  ה ואמב , מגורים

רכות  ם ומע מתקנימחסנים, כנו תי,  ת גומדר

ננים והרשויות  ישת המתכ דר ת לפי יוטכנ 

 ה . נייובכפוף להיתר ב

ן  ירה תיתכמשטח תקרת הד לקחב

ע"פ תכנית  ה מעל מרפסת קומ

 יתר בנייה וה

מערכות פרטיות/משותפות,   כןית

  שיעברו  המסחר/משרדים שולשימ 

 בניין. לגובה ה בפירים

 3-6 מגורים  ותקומ
4 

 ה( ומ)בכל ק

  מעלית, חדר ת,קומתי ה מבואורים, גמ

ערכות  מתקנים וממחסנים,  ו  כנ ית ,גות דרמ

ות  ים והרשוינ כנהמתיות לפי דרישת טכנ 

 ה . ייר בנ להית ובכפוף 

 מגורים עליונה קומת 
 (האוז)פנט

7 2 

ת, חדר  לימע  קומתית, מבואה מגורים,

  ומערכותמתקנים  מחסנים, יתכנו ,  גות רדמ

ויות  הרש ם וינ נכ ת המתלפי דרישטכניות 

 ובכפוף להיתר בנייה. 

 ןגג עליו
 י(אש)ר

--- --- 

חדרים  ר מדרגות, תית, חדמבואה קומ

 , ייםטכנ 

גנים  מז עבייתכנו מריות,אלסות מערכו

  עצים,הנחיות היולפי  7קומהעבור דירות מ

ות/  ניות )משותפ טכ ם ומערכות מתקני

למשרדים(,  /למגורים/למסחר  –ות טירפ

 ויות. רש ה אוו/דרישת המתכננים   לפי

 --- --- --- 7 סך הכל קומות למגורים 

 בבנייןקומות  ל כה סך
 

 (.יראש )ה וןליהע נכלל הגג   במניין הקומות 9

 
 

  :תהרו והב רותעה

  הבניה יתריהלבהתאם ה בטבלתכנו שינויים יי )א(

 ]כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה ן נייבל תהקובעכניסה ת היא הוסמהכניו יזאש לציין ין, ילבני אחת סהכנימ יותר ישש הרבמק ב()

 )בקשה להיתר([.   

  תלמקובה יטהשב אווכו' ו/ '.., בא' יניים,: קרקע, בןת כגוותנהשלת בפועל עשוי ומוהק ויניכינלי. רט הינו נומפכינוי מס' הקומות במ (ג) 

 .ותמעליה ב'בח  

 .קים לשימוש מלונאי פרוייקט גם חלן בלתכנת כו רת לעצמה הזהחברה שומ 605-0225284וכנית ם לתבהתא    (ה)

 

 ( ראשי ) ףמשות תגו רדמ חדר 1.4  

   גג.פלס העד למממפלס קומת מרתף : מקורה תאפיון כל חדר מדרגו  .1: ן י יבנ בכל המדרגות י חדר פרסמ    

 .מה ראשונהות קרקע לקממפלס קומ , אחדריםמקו ,דיםהמשר עבור ,2: םות נוספי חדרי מדרג   

 .הכל לפי תכנית לא מקורות (עד לגג מדרגות ם ת משרדי)מקומ םרדימש עד לגגמרתף  מתופלס קממ השניו                  
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 ים. דרהמש בור: יש, ע פתנוסמעלית  ;9: מעליתל תנו התחמספר ; 1 :בניין ב כלב יותהמעלפר סמיש;  ליות:עמ 1.5 

 . ןאי :()*שבתפיקוד  ון גנמנ;  8: המגורים מעליתלפר נוסעים סמ   

 .אין מר:עמדת שו  1.6  

   וא/ ו  ןהבניי ירידי נציגות  ע ע"יתו תקבלע , שהפת ד שבוק פי ןנועלת מנגבמעלית נה בהכוו ר כימובה – לית שבת"ע מ"   )*(                        

 . 1969-תשכ"טרקעין המק  בחוק ' ז  59יף בהתאם לסע  ולהניה  ב' ח         

 

 :ן ועבודות גמרחומרי הבניי .2

 

 .דלהש סנדמהן נוכתלפי   ,תלבמשו וא/ו שתמתוע ו/או ילהגר: בניהשיטת ה ;לדהש דסת מהנולפי תכני שלד הבניין:          2.1

 ; השלד דסשובי מהנ: לפי חיבי ו ע .םיטרומי/ועשיםמת מאלמנטיםין זובטון מו/או  מזוין וןבט חומר::  עקת קרת קומרותק הרצפ          2.2

 1 חלק 1004מס' לי ארקן ישי תפל :י טאקוסוד ביד    1045 לפי תקן ישראל מס' :מי רת ודדבי                  

   ת החלקה.יעמנשראלי לי קן ההת תו שה בהתאם לדרי קלהחגד נ יהיה גוריםף בניין המצו רי   

   .1045' סמ ילארשילפי תקן  :ד תרמי ו דבי ; השלד סמהנדישובי חלפי  עובי: .: בטון מזויןרמו ח :יתתרצפה ותקרה קומ         2.3

   .1חלק  1004' י מסאלרשקן יי תלפ סטי:בידוד אקו    

  השלד. סהנדפי חישובי מל :בי ו עון, ם מבטתועשיים מו אלמנטא, יןזומ ןובט: מרו ח ן:הבניי  ותגג          2.4

   .1045 מס' ילפי תקן ישראל :ד תרמי דוי ב י הנחיות היועץ.פלם: ואיטו  עי ניקוזפו י ש   

באם  .(טותס' שישילוב מכן )ית יםנויות בקיר ו/או ,תיעבטבאבן  וץמבח חופהר מאו בטון יצוק באתתועש, ו/מ לולמכ :ץ ות חקירו  2.5

 או  קי בטון,רות, בלולדינה וץ ובצד הפחוה מית של קיריפנבדופן  ,ול מתועשלמכ

 ם יהיו פני ותירתקרות וק . צבעי, ק תאיבלואו לוחות גבס                   

 לי.אשרם היינקהת מכוןק" של ותו תקן ירבעלי "                  

   :1045 'סלי מראיש תקן פיל :מי תר ודביד. נדסההמ תהחלט : לפיעובי                   

 ץ:חו רותר קי מוגי  2.6

 בלדקורטיבי ו/או משוח טי חזיתותב ת ו/או חיפוי קשיחו/או אבן מלאכותי יתעבט : אבןרי יקע וי,ציפ/י וחיפ 2.6.1 

 ים אחרים; פוייחב עם ולמש שכבות( 2: טיח )טיח חוץ  2.6.2 

 משולב.  או טיח,, (מהדו או G.R.Cיים )ביטם דקורנטיע, אלמצבוון טב, גוגם וזייו, אלומינ: קרמיקהראחוי חיפ 2.6.3 

היה רשאי ל ייכדרהא. טיח או/ת ובן טבעיאת חוץ או חומר דומה לקירו ,ומעקותבד( בל ותחיצוניות )בחזית באדני חלונות  

 ומית.קם הרשות המים בתאום עפוייצוקת החלו , גווןנות סוגלש

 פי , למשולב ואו/ (או אחר/ו גבס ואו/ גונאי )איטתלוק או ב/ובטון  קיולאו בו/ין מזו וןבט :מרו ח: רותן הדידה בית הפרקירו  2.7

 . . 1חלק  1004י  ש על פי ת" נדר י ה ט ס ו ק ד הא בידו ר ה את שיעו   רה יעניקו השלד והיועץ ובכל מק   מהנדס   ת יו ח נ ה    

  בלשומ אוו/ בלוק בטון ו/או:  מרחו : כל שיש(מרפסות )כבין  הר הפרדי ק 

 :(םי רלמגו ) ראשי  רגותדמ חדר 2.8

גות י המדרחדרקוסטי להא הבידוד ;י חישובי המהנדספל :בי עו  ולב.שמאו  בנוי ין או: בטון מזוחומר: רות מעטפתי ק 2.8.1  

 .דין וראות כלפי הל ע מעלית יבוצעוה

 .םיקנהתעם מכון " מטוקן ירקת "תו בעל ,עד התקרה יאקרילע בצ טיח+ ים+בשיפולחיפוי : מרוח: םי ירות פנגימור ק 2.8.2 

 טיח :חומר: גימור תקרה .תקרהגובה: ל עד ים.קנהת מכון ירוק" מטעםקן ת תו, בעל "ף ריצוכדוגמת ה יםלחיפוי בשיפו

  ינתטיסד סי+ 

 ותרישלד תאםבה (,צמנט לבן) טראצו אוגרניט פורצלן  אוה נסוראבן יו מהירים גומהבניין גות מדר ם:סטי דו ופ גותמדר      2.8.3 

מחוספסים כנגד  סיםופ סטים(יים )פודינהבי חטומש תדרגוך המתואמים לאור לות שיפוליםובעם, קנים הרלוונטיתה

 . 2279 התאם לת"יבהכל קה. לחה

   ,1142ת"י בהתאם ל ,(ז ידמאח רבותולב )לאו מש/י וונו/או בת תכמ :מאחז יד /מעקה 2.8.4 

   ות.המדרג רחדעות מצבא: לגג עליה 2.8.5 
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  :(למגורים) יתמתקו )לובי(  ואהמב 2.9

עד לגובה ת חולפ לןצרפוט קרמיקה או גרני יפוי קשיח,חבהיו ים ינפת ורר קיגימו: מרחו  :תיתמבואה קומ פניםת רו קי גימור  

 תקרה.רוק"(  עד לתקן יל תו )"בע ילירקח וצבע אהקשיח יבוצע טי ת, מעל החיפויתודלה משקופי

  .מעל תקרה זו( וצע טיחיב אכת לנממו הל תקרבמקרה ש) ק"ירוקן תו ת"בעל  יבין סינטטלמ צבע+ ח : טיחומר :תקרה מורי ג 

 .   ס"מ 60/60 ,ורצלןט פינגר: ריצוף 

 

 :(ריםגומל) ראשית כניסה )לובי(מבואה  2.10.

ח שייפוי הקחה למע ,יסהנכה דלת שקוף גובה מד לת עחולפורצלן ניט פראו גמיקה ה או קררוסנ אבן :חומר: ניםפימור קירות ג

  .ק"(וריתקן לי )"בעל תו קרייח וצבע איבוצע ט

כת נמקרה מות שלה רק) במ.דקורטיביתתקרה ו א ו/או תקרת משנה ,)"בעל תו תקן ירוק"(סינטטי  דסי +ח טי: חומר :תקרהמור י ג

 ו(תקרה ז למעע טיח כרח יבוצלא בה

קן דים בתהעומו מ"ר,  0.64-יפחת מא ל הבודדהאריח . שטח צלןרופ גרניט וגמס חיםאריאו  (רה )שישאבן נסומר: וח :ריצוף

 . למניעת החלקהלי שראיה

ת יזבח , 816 נון ובניה ות"יתקנות התכפי ם לוינומיעלות חזית אלב יהיוניסה לבניין וומת הקרקע ליד דלת הכאר ימוקמו בקות דובית

  מקומית.ת הרשות הישרד פייה להיפר מסה בור, עיצני ומואויצן חר בניימספקן ין יותהבני

 ןוק" מטעם מכול "תו תקן ירטטי , בעבסיד סינצבוע ון טבבטיח פנים או : יהחנ ירותקור גימ :המקור חניה מרעבודות ג 2.11

   .םהתקניון מכ " מטעםן ירוקקתו בעל "תלבין סינטטי, מבבטון צבוע  :חומר :רהגימור תקים. קנהת 

 בת,תלמש באבן אוו/ מוחלק בבטון היעש החניות או ף רתהמ פתרצ רמויג: הורמק הפת חני גימור רצ 

 .6.1.3יף דות פיתוח סעעבו ראה :הוריצונית לא מקחניה גימור ח 

   :שותףמלשימוש ים חדר 2.12

 . וכדומהעגלות (, חדר אופנים/יהיוש כלכ)חדר/ים טכניים  

 ל, מחש תנוארו ,תמחוגועט מ)ל, ידפוליסת מדוג נטטייס +ח : טיירותקגימור  

חדרים . בשולבו/או מ תקרת משנה ו/או טינטיסן במלביצבוע ו/או טיח  יטסינט יןמלבע בון טבעי צבוטב : :תקרה גימור .(מים וכו' 

 ם.התקני ןומכ מטעם וק"יר בעל "תו תקן עים,הצב לכ .סינטטיוע בצבע ן צבבטו –טכניים 

 .במשול ואאו פורצלן ו אצטריחי : אררצפהמור י ג              

 

  :הערות

 ים.התקנטעם מכון ירוק" מ ן תו תק" י בעל יהיו  קרהקירות/תצביעת  . 1

    .החלקה יעתלמנ 2792לי ראשי התקן ה ם לדרישותתאהקה בהחל דה נגיהי  (םהמשותפי  ובשטחים ירות)בד בניין ב ףו צי ר. 2

 

 ן.מחזיר שמאינטרקום ורכת מעידי  לעטת שלהנחשמלית  יחהפת תלעבת, וגגמזם ודלת אלומיניש, : ין לבניי הכניס תדל 2.13

 קע.קומת קרב תורגחדר מדוט מלמיל .: ישין יספת לבנו נ, יאהדלת יצ   

 .מחזיר שמןכולל , ת אשודלת :גותרדדלתות חדר מ 2.14

  וןתכנלפי ות, וכמ מרחו ,תאור :ףתלשימוש משו רים ת חדוחלונו  דלתות .תות פחלד :(ו ישיה כל)כ טכניים דריםח דלתות  

 .יכלרדהא 

   אין.  :קומתי תות לובי לד 2.15

 .ש: יתפיםשו מ קיםחלו  יםרחד ,ייםנכטים /חדר חניות, ,תייםאות קוממבו  ת,מדרגו  חדר , לובי,ן לבנייבכניסה  ,תאורה 2.16

 ירה  דהוך מת חצןולת המדרגודר בחה ועקב ילהת לורתאלנון שבת , ומנגר בכל קומהוקת אלדלחצן ה ויהי םיהמגור ייןבבנ                 

  .רגותדמחדר ההדלקת  אור בל                 

  כל.האדרי תבחיר יוון לפבג ד( ני בלבהחיצו םבחלק)אחר פוי יצתנור או ף צבוע במכופפח  מר:חו  :יםומשמל, גז ארונות ח 2.17



 מותנה בהיתר בניה 
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ין ו לחילופנים בלבד אד למחסונפר ף תמשוה וניחוברו למם ניחסהמכל  של מלחשההזנות (: שיהיו)ככל  םתיי רדי ם י נבמחסרה ו את     2.18

 רתו.יחמוכר ועפ" בלטת הלהח ,המחסן יךיומשירתי אליו ה הדן או למונלכל מחס דה נפריותקן מונ

 י פם לי/יןישל הבנ ף המשות ל של הרכושמהחש תכנה ממערזה יש. :ותפותמש ומכניותלקטרא למערכותו  לתאורהמל בור חשי ח    2.19

 םשרתו גוי ךמובבניין הס וקמוך ו/או ימין הסמוינמו בביין, אך ימוקשרתו הבנתפות אשר ימשוות מערכ וניתכ) מלנדס החשן מהתכנו  

 .ות(השונ ויותהרש רוין, בכפוף לאישניהב 

 

 י(הו י ז טי פר – א' ור בפרקאמל סףדירה )בנו תיאור ה .3

 

 דירה*:הגובה  3.1 

 . 'מ 2.64 -כ :הוף עד תחתית התקרדירה מפני הריצה הגוב

 מ'  3.52 -כ בלבד 1ת בקומת רו די ב קרההתת תי תח עד צוףרי ה י הדירה מפנ בהגו 

 מ'  2.76 -כ בלבד 6,7ת בקומת רו די ב קרההתת תי תח עד צוףרי ה י פנדירה מה הבו ג              
 מ';  2.05 -מ: לא פחות רו ופרוזד ותשר דרי ה חבו ג   

 מ'; 2.05 -ת מלא פחו: נרכש( דירתי )באם מחסן  *גובה  

  

 לייממינטח השב רהידה הובגמקרה בכל  קרות משנה.ות ותמקומי, הנמכות תובליט ,תרכו, מערותלמעט תחת קורה: עה* 

 ן.ל פי דיבוע עמלי הקנימין הגובה הת מיפח קנות לאי התעל פה ירד קיחל גביוע להקב  

 תה.ו ים אהמשמש ו אה ם לצמדי טחים המו ובש הבדיר דרים וגימוריםח מתרשי  – 2מס' לה טב 3.2 

 (.ו טבלה זשלאחר  ת, הבהרו /תו ערתר בהט י )ראה פרו   

 

 ( 1)תוקיר חומר תיאור 
 ( 2)קרות תות וריק רגמ
 (4)ייפוחות אריחי ידומ

 מ( )בס"

 (4)י וחיפו (3)וףריצ
 יםמידות אריח

 )בס"מ( 
 הערות 

 כניסה 
 ןבטו לוקיב בטון,

 ן תאי וט בלוק ב/
 ך. ראה פרוט בהערות בהמש ( 3)ראה  ( 2) ראה

 ר ו די   חדר 
 וןבלוקי בט  בטון,

 טון תאי ק בבלו/
 . ראה פרוט בהערות בהמשך ( 3) ראה ( 2) האר

 בח ט מ 
 טוןי בבלוק ון,ט ב
 תאי  טוןב בלוק/

  מעל, לפחות ס"מ  60בגובה חיפוי  ( 3)ראה  ( 2) האר
  למעט אזור חלון. ח ארון תחתוןשט מ

 . )באם קיים(
 ראה פרוט בהערות בהמשך. 

ן  רוחיפוי מעל משטח א
 וןחתת

 ( 4)ה אר

 כל פינת או 
 י בטוןוקבל ,בטון

 אי  טון תב בלוק//
 . שךהמ ב  רותעה ב ט ופר ראה ( 3)ראה  ( 2) ראה

 פרוזדור 
בלוקי בטון  בטון,

 טון תאי בלוק ב/
 . רות בהמשךוט בהערפ ראה ( 3)ראה  ( 2) ראה

 חדר שינה הורים 
 וחדר ארונות 

 טוןבלוקי ב ון,ט ב
 טון תאי בלוק ב/

 . בהמשךרות  וט בהעפרה רא ( 3) ראה ( 2) ראה

 ( הורים צה ) ח חדר ר 
 ( מקלחת ) 

 וןבט  בלוקי בטון,
 ( תאי טון ב בלוק//

 יקה מרקפוי חי 
עד  סינטטיד סי טיח+ 

 לתקרה 
  משקוף הדלת חיפוי קירות לגובה  ( 3)ראה 

י בעל טיח + צבע אקרילל מעפחות. ול
 טעם מכון התקנים."תו תקן ירוק" מ

 ( 4)ראה  יקה קרמ יפוחי . בהמשך ת ראה פרוט בהערו 

 שינה   י חדר 
 בטון יוקבל בטון,

 תאי ן וט ב וקבל/
 . המשךת בורבהע וט פר ראה ( 3)ראה  ( 2) ראה

 ד ממ" 
  מזויןבטון 

 הוראות הג"א י לפ
 . ךמשבהוט בהערות  פר האר ( 3)ראה  לפי מפרט הג"א

 חדר רחצה )כללי( 
 )אמבטיה( 

 בלוקי בטון ון,ט ב
 טון תאי בלוק ב/

  הדלת  ףקומש גובה רות לקיי פוחי ( 3) ראה ( 2) ראה
בעל לי קריע אצב טיח +  עלומ . ותלפח

 .םתקניה  ןוכק" מטעם מ"תו תקן ירו
 ( 4)ראה  חיפוי קרמיקה  . משךהב  בהערות פרוט ראה  

 שירותי אורחים 
, בלוקי בטון וןבט 

 טון תאי בלוק ב/

 מ'.  1.50 ובה ג עדרות י קיחיפו ( 3)ראה  ( 2) ראה
ן תק "תו בעל קריליא  ומעל טיח + צבע

 התקנים. ןומכם  עט ק" מירו
 ( 4) ראה ה חיפוי קרמיק  בהמשך.  ראה פרוט בהערות  



 מותנה בהיתר בניה 
ן וכפוף לשינויים רק ע"י רשויות התכנו  מפרט נערך לפני קבלת היתר בניה 
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 . ראה פרוט בהערות בהמשך ( 3)ה אר ( 2) ראה ( 1) ראה ות ת שר ס פ מר 

 מרפסת שמש  
 בלוקי בטון ,וןבט 

 טון תאי בלוק ב/
 ( 3) ראה 2.6ה סעיף אר

 .2.6י קיר חיצוני ראה סעיף ציפו/חיפוי
 ך. מש בהרות עבה ט ורפ גם האר

 סה י ור כב ת מס 
 בלוקי בטון בטון,

 טון תאי ב בלוק/
 3.4ף יעס ראה  אין ( 2) ראה

   דירתי סן  ח מ 
 ( מד שהוצ )ככל  

טון בבלוקי  בטון,
 טון תאיבלוק ב/

צבע  רות יק גימור .טיח
קרה סיד  אקרילי. גימור ת

  נטטי.סי

 רצלןפוט ניגר

 
 לבחירת היזם/קבלן 

 מ"ר  0.2 -עד כ 

 ה:בללט רותהוהב תו רעה
 

קירות  לפנים ש )בדופן גבס ו ע"י לוחותיתכן ויבוצעות וכו' כמהנם ,לטניוק תורי. מסבלוק תאין/טוקי בולון/בטבוץ: ות חקיר :ותקיר חומר ( 1)

 וקבל ו, אסבגקי בלו ויה מלוחות גבס,ה עשהית רות אלוקי שלם פנית הניתן שמעטפ כאלה,שיהיו ככל   -למחצה שים עותמ/יםעשומת

 נימית(: ים )חלוקה פקירות הפנ .רים(מגו ינבניי וד תרמי שלביד  :1045י "בת תולרבונטית קינה הרלובתדה עמיף לכפוב כלהי. את

 הקירות מקרה יבנו רחצה בכל בחדרי  /תאי בלוק  /לוקי גבסבי/תאן טובטון/בלוקי בלוקי ב/מ: בטון יויה

 . י בטון"קלומב או ים"למם מידיעכי היצרן "ים ע"וגדרבבלוקים המ 

  .רילי+צבע אקיח : טירותק גמר ( 2) 

 : לבן.גוון ילי. רקאע בבצה עיבצ .ף ורהע ודהנחיות פקלפי  בממ"ד

 לבן. ן:גוו  .ינטטיסיד ס+ : טיחמר תקרותג 

 .רילי אק צבע וי(:פי)בתחום ללא ח ת בחדרי רחצהרו קי גמר  

  .י אלשרהי ים ן התקנו כמ םעטמ" וקרי  ן קת"תו  עלי יו בם יהפני  וקירותכל צבעי התקרות  

 

 גרניט ג  אריחים מסו ,  R-9חלקה לה   נגדות גת התובדר  ות נטירלווה קיקה  ח ה וה ני התק  ודרישות   2279רישות ת"י בד מד  העוא'.  סוג  : ריצוף ( 3) 

 ם ות מגורי ירש בדמו שי ב   ם יחם ושכי ם נפוצי ני גוו התואמים לדוגמאות/ גוונים / תדוגמאו   3  -ריצוף ו   ת של וסדר  4  לפחות לבחירה מבין    ן צלור פ 

ר שתציג החברה או בח ממבחירת הרוכש תעשה   . ס"מ   33/33  מ ס"   45/45ס"מ    60/60  ות יד מ ב   ניטרלי.  -ון בהיר  בגום  מה   ד אח    ת ו לפח 

 ידה. הספק, שיבחר על

 ת גר ד ת וב יו ונטלו הר קיקה ח נה וה התקי   דרישות ו   2279רישות ת"י  מד בד . העו ג א' ו ס : תת שירו פסמרותים/ ירש /י רחצה/בחדר וףריצ -  

 3  -ו  ף וסדרות של ריצ   4חות  פ לן  מבי רה  יח לב ורצלן  גרניט פ   ם מסוג אריחי ,  R-11 מקלחת תא   ת רצפ ב ו R-10 לקה  ח ה ות ל תנגד ה 

 מידות   לי. ניטר  -בגוון בהיר    ם אחד מה   ות  לפח ימוש בדירות מגורים, שושכיחים ב  וצים נפ ם  ני גווהתואמים לדוגמאות/ דוגמאות/גוונים  

ש דר הנ מ  ה היה פחות ההחלקה לא תת ע י ת מנדרג  . מן לק ר כדדיי ו ל גצ שהו ת  דוגמאו בו ות  סדר ב  ף  וצ י י הרוג ס   ך ותמ ו   33/33  חים הארי 

  ה. על יד יבחר  פק, שהס או    שתציג החברה א/גוון/מידה,  מדוגמ אחת  תעשה מ כש הרו   בחירת .   דרים אלו ח ל 

וצים ים נפגוונ /ות וגמאים לדואמים הת ונגו/ ות אמ וגד  3  -ו צוף  ל רי סדרות ש   4  לפחות ין  מב  ת הרוכש רחי לבסוג א'.   :ששמ במרפסתריצוף  -

 ת  וא מדוג ב סדרות ו סוגי הריצוף ב   וך ת מו   33/33  חים  רי הא  דות י מ ניטרלי.  -ר  בהי  בגוון   ם מה   אחד פחות ל ת מגורים  ו רי דש ב מו חים בשי ושכי 

 ופהוץ מחר החקים שבהת ומו)במק ידה. הספק, שיבחר עלאו  ג החברה  שתצי   ממבחר ש תעשה  בחירת הרוכ   . ן כדלקמ ייר  שהוצגו לד

 ם(.יפוליורך בשן צאי שיח,ק יפויבח

ים מוא התנים גוו/ דוגמאות  3  -סדרות של ריצוף ו   4לפחות    ן יב מ   ת הרוכש לבחיר . -קה  ירמ . ק ג א' ו ס  :תיםרו שי ו  רחצה דרבח וי חיפ ( 4) 

 ס"מ   30/60או    מ ס"   25/33ות  די במ  . . י ניטרל  -ר  בגוון בהי   ם אחד מהפחות  ל רות מגורים  מוש בדי ים בשיושכיח צים פו נ   גוונים / ות לדוגמא 

 קרה טיח+ל החיפוי ועד לתת. מעמשקוף הדל וק בהעד גו תלפחויר חמלא שינוי מהבחירת הקונה ללת דובמי יקהמררות בקיקי יפו)ח

 י(. קרילע אבצ

שינוי  לללא כס"מ  /3333, ס"מ   0/502פות  ות נוס די כן במפרט ו למ ת  ומו ים המידות דיחאר   אי להציע כר יהיה רשו נה המ ת הקוכמ ס ה ב   

צפות והנקזים ת, הרת. הקירווריהקר ה לגמהזה יקקרמ יקוסטי וחיפוכולל בידוד א תניוברה מסיג ה תבוצעיולרת גצנל ירה.במחיר הד

 ים.סמוכ חדרים/נייןי בלחלק יםמ עברלמניעת מ םייטנווקנים הרלדרישות הת יכל דין ולפת אוהור לפי אטמום ייובזורים רטבא

ם י ואמת ה  נים גוו/ ת דוגמאו   3  -ו  סדרות של ריצוף   4לפחות  ן  בימ   ת הרוכש לבחיר . סוג א'     -  מיקהקר רות  י קפוי י ח: בחטמחיפוי ב  

לכל חות  לפ   "מ ס   60ה  ב ו בג  ס"מ.   30/60ניטרלי  -ר  הי בגוון ב   ם המ ד  אחת  פחול   ורים מג  ת רו ים בשימוש בדי וצים ושכיחם נפגווני/ מאות לדוג 

ליון של קו הסף הע ב יבו  בוס   רי התנור תואם מאחו קירות  חיפוי    BIאינו ביחידת ר  תנו ה כאשר     ן תחתון. רו ודה )מעל א טח העב ורך משא 

 לי. י ר קא   ע ב צ +    טיח  רות: ובקי החיפוי מעל  ף(.  ריצו ה   על מ '  מ   1.50  ה ב צפה )גו הר  ד ע י ו רמהק  י וחיפה 

 .  "ר מ   .200  -עד כ   ודד ב   ן/יזם. שטח אריח ל ב רת הק לבחי  רצלן ו פיט  גרנ  וג ס מ (: )ככל שנרכש במחסן וף ריצ ( 5) 
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  הערות: 

  תואו  אצל רקו ךא רוה יבחרבספקי החמ דחאפק ס צלא םצגימושונים הפריטים י כדגש וק יניעת ספמל –וכש/דיירת הרבחיר       

  2ובפרויקט  מידה.)רק בברזיםים וירטניס יםכל :גמאם שונים, לדוספקיין ם בריטים שוניפר חולבות ראפש ינתןתלא  ספק.  

 ספקים(.  

  רישות  ת"ידמת חולא פ בגובה:     נחיות התקןף להפובכ בוצעוי .במשול, או סמתחות מוכיזכ +אלומיניום /ויבנ – מעקה 

         ויקט.רפויועצי ה היתרהנחיות  ה, עפ"יבאותה דירגם ה ודירל רהדימ תשתנולהלול במרפסות השמש יכ ר המעקהמוג/ ח. סו1142

 יםעת מעבר מנטים למניוום הרלהתקני ולפי דרישות כל דין תוהורא ו לפיייאטמים וברטרים באזו םיזרצפות והנקהקירות, ה – יטוםא

 ים.מוכרים ס/ חד ןיבניי חלקל

 . ס"מ 2 -עד כ חללים סמוכיםבין ל ת,וסת שררפומ דמ"מצה, רחדרי בכניסה לדירה, ח – פלסיםמ רשי פה 

 . ,ב(גובה/רוח ס"מ 20)עד קנות בת תרמוהבה גו דע( )מדרגה מךונמ/מוגבה סף ןיתכ גג,/פסות שמשלמר הביציא 

 .הרטת החבפי החלאו ל/וים" למים ש"אריח גובה או עד בטבלה ןיצוה המבלגוה יעש תורחיפוי הקיגובה   - קירותי פו צי  /חיפוי  

גמר הה לז קהמירק טי וחיפויסוקידוד אלל בוכובנית צע סגירה מבויה גלוירת לצנ ייב.חמהמפרט ההנחיות יפחת מ אלמקרה ל ובכ

  לטת לפי הח   ס"מ,   60  -פחות מ אורכם  ש   ות ר קמו   ינות פ יש    ם בא   , PVCם או  ו פרופיל אלומיני יבוצעו פינות מ   –י  ות בחיפו נ י יל פ פרופ ת.הקירו

   חברה. ה 

  ן בשהאהיות  הן, לפי2 חלק 5566ת"י  באות מתוךה אותלהורלב יש לשים  -ח המשותף/פרטי(תקנו בשטל שיו ככת )י עטבאבן חי ארי  

 הרצפה   תבמערכ המשמשים חיםארי האו  תחו ו להן ו גו ו כן, מכ. םי גוון ומרקגידים והבדל נימים,היות בו ל וליםטבעי, על חומרא הי         

   ת רים למטרו שמ יחים הנ אר ו ה לוחות א צפה לבין ה בר ם ש ריחי הא   הלוחות או   שוני בגוון בין ות  י להי ך עשו יכ ולפ   , ן מ חלוף הז השתנות ב ל ל ו ל ע             

 . קה זו תח              

 רה.בדיוף צהרי גע" הרחבהברקה ע"י או ה/צע ליטוש וכי לא יבו פק יודגשלמניעת ס - רקהליטוש/הב 

 יום אלומינאו /ו דהלפ אוו/ ו בטוןו/א ( עץוכנית המכרון בתסימב ביייחבר דהש , ומבליחברה להתקיןה בחרככל ות) – תרה/ו ו , קהולרגפ 

 משולב,  או/ו 

 כותרלמע תונוראח, מטב ב ארוןופים, בגמחתות וחזישולי קירות ט בלמעת, חולפס"מ  7בגובה הריצוף  מחומרלים( פנ) –שיפולים  

 (.)גרונג ושיפולים, ללא קיטום פינותיפוי ח .יםם טכניריואזו 

  חות.פ ל מ"מ 3של  ת(ופוגחים )ארי ווח ביןביצוע מר רשדנפוי, וחי יצוף לר ניםתקות הלפי דריש – (תוגו ים )פוחמרו  

 

 מך אחרסמבו זה  א כררט מ, במפהבטבל כך ן י צויבאם על רק תקנו בפו יו עיל ות להתייחסות בהער יהם ישגבל קניםכי ציוד ומת בהרו )מ

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

 :תנו ארו  3.3

פתח  חיתוך(, נהתותחתקנה ור היל כשקרה במ) יורת לכתושבפים, מד מגירות, ת,ול דלתולן יכהארו ח תחתון:מטב ון רא   3.3.1 

 הנכה צתה(,לה חשמלקודת נול ושביל זת גפתח, נקוד ולל:ת) כנוובמ םריילכי של הכיור / הכנה חהטונה שלהתק המתאים

 ם. למדיח כלי

.  MDFאו  בדמעווויץ'( נד)ס ץון עהאר אר חלקידיקט. ש מעץ יהיההארון , וגב (וויץ'סנד)מעץ מעובד  וייה מדפיםוהון ראה גוף                      

   לעמת לפחו ס"מ 90 -יה כהדה יועבה חמשטעליון של  ה סף גוב ת.חולפ  ס"מ  60-, יהיה  כותת הדלתלל חזיעומק הארון, כו  

 .ית הארוןתחת ת שלרטיבו למניעת למים ידמעס"מ ובחיפוי  10 -של כה בגוב ל(הה )סוקחתית הארון הגבפה. בתסף הרצ  

 .ונות פינה""פתרקנו ותי ןורהא ה של. ביחידות הפינומקוולכל עות, לכל גובהו חפס"מ ל 60ב וחמגירות בר דתחיי כלוליון האר  

 י "עוצגו שי (ניטרליבהיר  דואחלבן  חדם אהמ) ם לפחותגווני 5מתוך  ת הרוכש. לבחירקהיימרפווני: חיצציפוי ת. כ: מתתידיו   

  ן לבן.וובגמין ו/או מל קהיירמופ: פיםמר מדוגפנימי ציפוי . הרהחב ידי לחר/ו עק/ים שיבהספ החברה ו/או  

   ;משךבהרה עהה אר ת:מידו (1) 

    ג' ראה נספח :מטבח ון אר בעדלזיכוי  ירמח

 

 בעית און טמאב מ"ס 2-מ ותחפבעובי לא  הדועב משטח הנהקו תירלבח ור:מטבח תחתון: תיאארון מעל  עבודה חטמש

  2 לשה טלבבה לייםעם שופי העניין(, ל  1,2 )חלקים 4440 י "תות ישדרל הונה ערך(, העווש ואיסר ק ןבדוגמת אימרית )כפול

 וגבהמ יוןלעט קן קנותי בהיקף המשטחכיור.  טוחה שלה שנקתלהותאם ח יהמשט. קפםיכל הבת ונוהאריחס לחזית "מ בס
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כולל אף  הנדרשככל   טחבחזית המש ודיבע עם המוגבלא קנט התקנה ל עדיף י להשאנה ר)הקו רכי המוע" עעיבודו יקב ןפשאו

  זה(.צוע ביי א ןבגיכוי . לא יינתן זיחהמשטהיקף  מים בכל

  ,חתוןחלק ת מטבחהון ראי פלמידות: 

)אחד   לפחות גוונים    3ג בפני הקונה צית כרומה/רהחבה יידעל  ק שיבחרספ וכר ו/אוהמיוצגו ע"י  .ן:גוו  

    .חדא דדבוולא לוח  קהדבו בהר יהיסייש/אבן קות הש. לוח(ניטרלי ה בהיריהיים אלו נומגו

 אין :ון עליח ארון מטב 3.3.2 

 "א ארון מ 2 -ב ןח תחתובן מטרוא מ"א 1עד יר מהייר לי להציע לדיהיה רשא יפי המוכרצפהסבח המט ןותכנת של ויבמסרה: עה  

 .ין פינתיוון מטבח עללא יותר אררה זה מטבח עליון. במק  

 ן.תותחה טבחהמ וןהתאם לארבהיה עליון יהח בהמט ארוןיפוי מבנה וצ   

 כו.רולכל אף אחד אחד לפחות מד רון יכלולאה. חותמ לפ"ס 30ומקו עו ותמ לפח ס" 75ן העליוארון של הבהו וג  

    פח ג'נס ראה :בחטמארון  בעד וי יכמחיר לז

 

  ולל . הכותפחל ס"מ  80 :ותמידב ,נחואו מתלוי , הפסראו טיץ' ווסנדעץ תחתון  וןרא לי(,)כל רחצה דרחב(: )ציין  אחרים ארונות 3.3.3 

 , רבכיו וורץ משולבש/ ניאו קמחרס/ שי ילרינטגדה אובמשטח הע .ה סטנירו יריים, צמדפ תות,לד   

 חברה.החלטת ה פיל גוון: .מיןו/או מל קהאיפורמ: מיפני יפוי צ קהאימפור י:ונצי חיפוצי 

    ג' פחראה נס :ההרחצרון עד אוי ביכזמחיר ל

                :הערות  

 ללים(. חן ו האר ורךבא םמיי פע מחושבת תמשקיי ככל לאורך הקיר )פינה  הדידהמ אורך. מטר 5תחתון ארון  ךאור תמדיד (1) 

        ת. רך הארונו או ב ת יכללו ו ארונך הם בתו שולבי מה( ררמקעט למ) ביו"וכ םיי רכי , תנור מדיח,ל יםועדי מה

    זה. ראו י מת הי יחשבו כסטי ח, לאמטבונות הרא ךרו אמידות ב 5% -כ דעטיות ס

  יםימיקטבח המת רונו ב אר שבגובקי  כן ית ון כי שבבחה לקחת ונהק לי, עמע עצוביצו  בור ארונות המטבחבמקרה של זיכוי ע(2)  

 זוקה.חתו לצורך ח/ים אלשר גישה לפתם. יש לאפי תפמשו ים ולטן/שה לקי גי /פתח                    

 .נההקו  להחלטת הינם ן תחתו  ן בארו  םבני מו  'וכו  תנור ,מדיח של הנורך התקלצ ן ו האר תכנון  (3)

  ,יםפדמו ות דלת תו ברל ,ו תו מבשל חבטמה ון אר את פקלס כרו מה לע ,ינםקתהל שלא ההקונ טהחלי  -                     

 מדיחל קוזוני  של מים הנדרשות ותהכנרבות הלו  ) םחללי  ללא ( ובניםמה לים החשמלייםכה להתקנת דו שיוע תומו קבמ                       

 תחת הכיור.            

 

 ה:סכבי  תלייתלנים מיתק 3.4

 סה.הכבי תייתלתקן למ הרישיישה יה גממנו תה ר חוץ אשריקפתח ב               

של  מלייניך מ, באורקיכביסה פלסט חבלי 5כולל גלגלות,  יםניצב )מגולוונים(ממתכת  טותמו 2: (הנ)קט ליית כביסהלת ן קתמי  

 . סה"כ מטר 8 -מ תפחו ל לאשרך וה באכביס יחבל כולל  ס"מ 120 של ינימלך מיבאורמתרומם  תקןאו מ , ס"מ 160 

ן ממתכת  רפסת משמעו מתקצר או במכביסה בחליית  ע לת"ש ן מתק צר.רך בחע והומתקן ש ןקותשישר , אפהגן: רותלדי 

 המבנה. ותיתזחה בנצפו ני ע ושאצנמום קו ה במהמבנוונת על קיר מגול

 ידים, עמיםאיכותייהיו  בלים. הח ס"מ 160של  מאלי י מינ אורךביסה חבלי כב 5 חותלול לפהמתקן יכ קובע לקיר.מו ב יצייה ההמתקן י 

 יחה.ים למתניתנו  UVת נרי לק

 

זרועות  3 פחותולל לכהרוסלה( עם עמוד )קמתקן זה במתקן מסתובב יר להמפ"י החלטתו אי עיהא רש רי די ה -גן בלבד ות הירבד

 ובע.ה יציב ומקי המתקן יה ולוונת.כת מגתממו א וםמיני מאלו 

 .  5100"י ת י דרישות. הכל לפבו/או משול אחרחומר  וו/א םיניואלומ סה:כבי ור מסת 

 יטה לתליית פרירעהפמקרה זה עלולה להיווצר ב מזגן/ים,של ה עיבוידת הייח גם ויותקןה יתכן סיכבה ורמסת ל : בחלרההע

  .םיולה גדסיכב 
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   "מ(סבמידות )  ירהסים בדות, חלונות ותרי מת דלתרשי  – 3 'סה מטבל 3.5

 

רה, בכל מק. הפתחיםת כמו בו  החי תפה ון יו בכו  יחהתפג הבסו תחים, פבמידות ה חים,ום הפתם במיקשינויי  כנו : יתרההע 

 תו ת נוספהערו  םה גרא .והבניה ן ו נכהת תקנותמהנדרש ב ות לא יפחתחלונתות ושטח הופשיים בדלחה ריםעבהמ דותמי 

  .שךמבה

 

 -
-- 

 תריסים נותחלו   דלתות

 חדר 
  ומידתכמות 

  הפתח
 וחב( ר ה/וב)ג 

 חומר )עץ 
  /וםאלומיני

 אחר(   מתכת/

ה )ציר  סוג פתיח
  ע"כ(/ נגרר/ כ

 (אחר

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

  הפתיחסוג 
כע"כ/  /)ציר
 חר( כיס/א נגרר/ 

כמות ומידת  
  תחהפ

 ( )גובה/ רוחב

  /חומר )עץ 
  /אלומיניום

 ר( חמתכת/ א
 ים חומר שלב

  ר/)ציסוג פתיחה
ר/  .כ/נגר.עכ
 חשמלי/אחר( כיס/

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

-95/205 --- --- 

 חדר דיור 

1 

 .כ .ע ר כנגר אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ' 
+פוליאואלומ'
 מוקצף  ריתן

 מליגלילה חש
 כולל גיבוי ידני

-275/210 --- 275/210 

 ח מטב

--- 

--- --- 

1 

 .כ  כ.ע   נגרר מזוגג אלומ' 

1 

 אלומ' 
  אלומ' 

+פוליאוריתן  
 מוקצף 

 ניה יד גליל

--- 125/110 125/110 

חדר שינה  
 1הורים 

1 

 ה ציר רגיל עץ

2 

 .ע.כ  נגרר כ ומ' מזוגג לא

2 

 אלומ' 
וליא+פואלומ'

 ריתן מוקצף 
 גלילה ידני

80/200 125/110 125/110 

 חדר ארונות 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 

 2חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 אלומ' 
+פוליאואלומ'

 קצף תן מורי
 ידנילה גלי

80/200 115/110 115/110 

   "דממ
מש  )מש

 דר  חכ
 ( 4 שינה

1 
פלדה לפי  

 הג"א  
  ציר )רגילה(. 
 פתיחה חוץ 

1 

 וגג ' מז אלומ
 כ.ע.כ   נגרר

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

 אלומ' 
פוליאומ'+ אלו

 ריתן מוקצף 
 .  לכיס רר  גנ

 100/100 100/100-כ 70/200כ 

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

ים  הנגררת/ ורסיסים,  נגד גזים, הדףדה  פל  ת או שתיים,אח  כנף
        הנחיות הג"א.   לפי   כיס. ל

--- --- 

  ח. רחצה
 כללי

 (יהבטאמ)

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו

 ציר רגילה 

1 

 וגג ' מז אלומ
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 40/85 -כ 80/200

  ח. רחצה  
ים  ורה

 (תמקלח)

1 
 + עץ 

 אור  -צו/הרצו
 ילה ציר רג

1 

 ג אלומ' מזוג 
 נטוי

 פ( )קי

--- 

--- --- --- 

 --- 55/85-כ 70/200

  מרפסת
 שרות 

1  
  ץע 

 
 לה ירג ציר

--- 

--- --- 

1 

 אלומ' 
'+פוליאוומאל
 מוקצף  תןרי

 כ.ע.כ  נגרר  

80/200 --- 155/110 
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 -
-- 

 תריסים נותחלו   דלתות

 חדר 
  ומידתכמות 

  הפתח
 וחב( ר ה/וב)ג 

 חומר )עץ 
  /וםאלומיני

 אחר(   מתכת/

ה )ציר  סוג פתיח
  ע"כ(/ נגרר/ כ

 (אחר

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

  הפתיחסוג 
כע"כ/  /)ציר
 חר( כיס/א נגרר/ 

כמות ומידת  
  תחהפ

 ( )גובה/ רוחב

  /חומר )עץ 
  /אלומיניום

 ר( חמתכת/ א
 ים חומר שלב

  ר/)ציסוג פתיחה
ר/  .כ/נגר.עכ
 חשמלי/אחר( כיס/

דירתי  מחסן  
 צמוד 
)ככל  

 ( שהוצמד 

1 
 פח 
 

 ציר רגילה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

70/200 --- --- 

  

 

 
 :ההער

 .צוהרוצע ביו תכןירות י( ומרפסת ששיש ירותחים )בדורא ישירותבדלת 
 

 .שי אכיבולדרישות  םתאונה בהשיקומו ימויתכן וי אש, יבישור כאינה במות ןיבניה כל קומת גה אתציהמ כרבתכנית המ מצויןילוץ קומתי הן חחלו

 :ואחרות טבלהל ערותה

 .(הרכישהרף להסכם ו צש זה או במסמך אחר פרט מכרה, במבטבל ן צוי  באם קרבפועל ם הקיי )

ית תחרי בתט פולימנק תקנתהו יכללים ומלידות היינה עמת תותלדה. להחת ציר רגיובפתי 23מס'  ישראלי לתקן םאהתבה דבוץ לדלת ע=  ץ ע תדל .א

לת פתמש חה= פתי קיפה, יחפת סוג =רגילה ציר,  מיניוםהאלוץ ועי הנחיותי לפ סוג פרופיל:= אלומיניום,   'ומאל . מ לפחות"ס 7בגובה  הדלת

 ,כיתנאכנף בתנועה = יוטינה גיל ר,קיב (ס)כיה לתוך גומח וא/ו כנף ת על נגרר = כנף כ .ע.ניגרר כמשתפלת, ה+ רגיל=  (פיקי)דריי נטו סב (, )נטוי

מוגברת.  ימהטלאלבים שהבין  מיגו אטם למוקצף כול ןתליאוריי פולומיב לומיניוםיים פח איהיו שלבי התריס עשו זזהו הלילה אי גסירתב: תריסים

עם   לנ"בי תריס כשלילה עם לס גרית גזראכב ורמ' י 2.5 לעמ חבברוובפתחים ר דיו חדר. בח והוראות היצרןהפת דותלמים התאיהיה ב פחעובי ה

  . לימשו/או חועה רצת עולה, באמצ= תריס נגלל כלפי מעגלילה י. נידה חון פתינגנומי ון חשמלגנמנ

 תות/לדה "כלסהתתאים  ירהת בדלליהכ ובלבד שהכמות להבטב ריםמחדד אח של רבתיאויע הופת ליכולו ריםדח ם לשנימשותפי, תו נו חל/תדלתו  .ב

 .ד מערכת מיזוג האווירלתפקו נההככס"מ  3עד  ה צפו מעל רבהוגם יינפ ולי דלתותוש. יתכן בטבלה תוניוצהמ ותחלונ

ת וחוי להמורכבים משנ, ןקהתת שודריי לפ טיחותיל/ברגי( Double Glazing) כפול ף שקווג גיז םם עוימאלומינ ,ד("ט מממע)לת נו רי וטונות/ ו לח .ג

תו החלונות ורכיביהם יהיו בעלי  .ן(כנולפי תאחר ו א מ"מ 6ל ש ביבעו רמרווח אוי ם ע לפחות, מ"מ 4 ביעוב גוגזי) ביניהם ריווא ווחית עם מרוכזכ

על ידי קנו יותות ה ונעילה. החלונתיחפני גנומנת, בנויות מוים, יד, גלגלםירצי ,EPDMמי וגאטמי  ,גוגזי ילובכללם: סרג וריים,ם מקרייזאבתקן ו

 לכל במסילות. אין :רשתות .העורף וד פק י הנחיותפל ה,ים פלד/נף כ עם גגזוומיניום מאלן מסוג חלו יהיהד "מבמ ן.מטעם היצר הרשמוין מתק

 .תאח רשת ף נכל כנההכ במסילה סף ונ נתיב ןתקיו ,ותהחלונ

קבוע  וגים בזיגולבשהמם חיתפ כןית ום.ומינילאה עץיו ו/או דריכלן האכנוי תוון, עפ"ופיל, גפר סוג .וםניומיעשויים אל ריסיםות והתנו להח תרו מסג .ד

 .מסך ירותק אומחסום, ו/ה/מעקכ משהמש

 ה  חפתיני נומנגת, מובנו ידיות ים,גלגל ,ריםיצ ,EPDM יי גומטמא ,גוגיזלם: סרגלי לכים, ובקורימ יםזרתקן ואבייהיו בעלי תו ורכיביהם  לונותהח   

  ;ןצרהי ה מטעםשרמו ןתקימ ידי על ויותקנ תונוונעילה. החל   

 "חלב"(  מומה )ע ה אושקופיחותית טב יתוכזכתותקן  ת(,ו נלו )באם יש ח םירותי וש רחצה רי דחב .ה 

 . י אש כיבו שות  י ר ד ו ועות,  קב   או רפפות / ו   ת דל ה ב ו סבכ ו/א   י ר מכנ רו אוו   ו ו/א   ן ו ל ח   ת אמצעו ב יעשה    ( סן ח מ   כש נר ככל ש )   ן אוורור המחס  .ו 
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ות רכמע, (סקופיתלטית/)פנורמ צהת הצינעינוסף,  פנימיטחון בר סג  5044 לן ישראתואמת לתק ,תיחריב בר טחון()ביפלדה דלת  .כניסהת דל .ז

מ"מ   1.25ל ובי שנת בעודה מגולופלמשקוף בניה מ .ר דירהומספת דל מעצור תון,חת סף  תשרבמ ,ת"טוו"רוזה נע ידיתצירים, מגן צילינדר, 

  וכר.המת בחירפי ל ןר לגוובתנור. גמ עהביו צא וינילו בחיפוי יקוף יהלת והמשד. כנף הפחותל

לפי  בפרוייקט. יסההכנלתות יתר דמ יהיה שונה ןהג תדירוב הסלת הכניוגימור ד ןיתכ תנור בלבד צבע בו/או   ,לניו וייפצ ממ"ד תליסה ודכנ דלת .ח

   דלתות בטחון/אש.תקנו ן ויויתכ קערקקומת בת ורדיה לסיבכנ אות,בכה קוד העורף ורשותהנחיות פי

חתה תיפ שתידרש ש ) ויתכןאגם כדלת  ן תשמשגה דירותסה להכניכן ודלת אש ית לפי הנחיות כיבוי :גן רת לדי סה י נכאו בה בקרב אש דלת

או  ידנית )סגירהוץ ח יפיה כלהת התיחופת תיכומאו בס להדלת הכניסה הרגימשולבת במשקוף אש נפרדת  דלתנף תקן כין תופוחוץ(. לחיל פילכ

 ורשות הכיבוי(.ת הבטיחועץ וי ישותדרם, לפי וב חרמצאוטומטית ב

ט רך בכל היבה עשוואחר  מילוי וסבורד ו/אקלפ יומיל עם תעל מסגרמודבקים  תשתי לוחועשויה מ הילת תההדף כנ :פנים תותדל י לו מכל .ט

אים מתה שעותני מצויפוי חיצאו  קהפורמייגמר צבע או ת. ף הדלמשקוג וסתאם להב ונתקיו םיציר אחר. ,יםקוסטיקה, קיק, אחוז –תפקודי 

 קןלתאם בהתיה הף הדלת יקומש .תלפחום ידצד 3-ב נט( מצופהקף הדלת )היקף כנב .צדדיםהני ת משיות מתכדיו  לומנע , עםמידות במיםלע

 / טיהאמב יבחדר  תו יהיה עמיד למים.קנהתף לאחר שקו. הממהיאט יפס ללוכ לתדלאם ותר בגמץ לימרי או עהלבשות פו בעל 23ישראלי מס' 

צגו שיו (,ןבאחד מהם ל)ת וחם לפניווג 3ש מתוך ת הרוכרלבחי ון:גו    ת.להדבכנף  וגגמז ,אור-צו /וצוהר י דמוי "תפוס פנוי"בובול סימנע תחמקל

 ו על ידה./רהספק/ים שיבח די החברה ו/אול יע

  .קבוע בוע סורגלק, אין מה(וקברים ייכלל הד תמש אלשאמור  )בחרום קומתי ץלוכפתח חירז המוכ  הירדבח בפתו דמ"מב -ץ ו לחי פתח  .י

 2 -כ םי"ד גבוההממף צוירו סף הדלת .חיצונית ת,נגרר/הנפתחת פלדה אטומה, דלת נההי גןומ למרחבה ניסכדלת  :ףרהעו  פיקוד רישותד י לפ .יא

 ,ם שוניםבקוטרי יםלגופתחי אוורור מע  כןו גזיגו +אלומיניום  וןחל. יסנגררות לכהם, יישתו ת אחאנף ן פלדה כול. חס"מ מעל מפלס הדירה

 רוצתיוורור הא פתחיד לוקיר ג הע" ,העורף(ד קופייות חנלפי ה)סינון אויר  מערכת התקנת וק.לפר יתניםונ ,('צנפל) אות פלדהקסדיבחסומים 

 ותנתקיש הרימתקן הסינון, ה רבחע"י ה שבאם סופק דגשיו . (2010י ג"א מאות ה)תקנ .צרןהי דותיי מלפת רכהמע תמידו מית.מקו רעההפ

וד קפי ע"י ו לכךסמכשהו גורמים"י הוספת ענ בדיקת תקינות ואטימותייב ש, יחהרוכע"י רוקו יפ ןכל ,רף עוד הפיקו י"ע ואושרונבדקו  קנתווהת

  העורף.

רים יזאב תנקבהתרך הצועקב , "וטנ"פתחים  אות מידותמבט אינןו, בס"מרות משועה בני ידותמנן , הי3מס' בלה ת בטוורטת המפידומה – ותדי מ .יב

 ךסמ תרוית/קרינוטיונות/ות/ חלדלתו בנילמל ש ,הםנייקפיים למיה יליםפרופמשקופים ו  ת וכןיומות ססגרוים ו/או מיסמו בניםכגון: מלם לימישמ

  יה.  נבהתכנון ובתקנות הדרש נכאלו ם לפתחי ח,שט/דותממי חתיפ לא יםתקבלהמ חיםל הפתדה גומקר בכל .ענין(ה )לפי
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 בדירהים רטי סנ םאה וכלי רו ני תבקתמ – 4 ס'מ הלטב 3.6 

 בלה זו(חר טת לארו העגם  )ראה  

 

 
 

 תקןי מ
 קוםי מ

 מטבח
 םרחי או  רותי י ש

 בדירות שיש
 םהורי חדר רחצה 

יה בטאמר דח
 י()כלל

 אחר ת ו ת שרמרפס

 חטבמ ורכי 
 לה(פו כ/תבודד)
 

דות י מ
 "מ()בס

  ראה הערה )א(
 /דודב  40/60
 ה כפול  80/46

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

 --- --- --- --- --- א' גו ס

 ₪  י זיכו 
 
 אין

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

 צהרח ורכי 

מידות 
 (בס"מ)

 --- --- ןרובאב משול 40/50 --- ---

 --- --- 3.3.3 ף יעס ראה א' --- --- סוג

 אין --- --- כוי ₪ י ז
 ה נספח ג'אר

 
--- --- 

 םדיי י תלי נטל ורכי 

ת דו מי 
 ס"מ()ב

--- -25/40 --- --- --- --- 

 --- --- --- --- א' --- גסו 

 --- --- --- --- אין --- ₪  כוי זי 

וארגז  אסלה
 )ב'( טיפהש

 

דות י מ
 מ(")בס

 --- --- מידות היצרן יפל מידות היצרן יפל צרןהית דומי לפי ---

 --- --- 'א א' א' --- סוג

 --- --- אין אין יןא --- זיכוי ₪ 

  /טבמא

 '( )בחתלקמ

 תו די מ
 מ("ס)ב

--- --- 
    2279"י לפי הת

 (חתקל)מ
70/170 

 (טיהמב)א
--- --- 

 --- --- סוג
 עמשופוף ריצ

 )מקלחת(
 טיהבאמא' )

 , חפאקרילית או 
--- --- 

 --- --- אין --- --- --- זיכוי ₪ 

ים קר םי מסוללה ל
 ,ורכי ים לחמ/

 ד( )ג() מהמשטח

 --- --- בל מער/ פרח ל ברמע/ פרח מערבל / פרח  מערבל/ חרפ ם דג

 --- --- א' א' א' א' סוג

 --- --- ראה נספח ג' ה נספח ג'אר 'ראה נספח ג ןיא י ₪ זיכו 

טיה אמבללה לו ס
 )ה( חמיםו  יםקר למים

 --- --- )ה(  מערבל חפר --- --- --- םגד

 --- --- 'א --- --- --- סוג

 --- --- ראה נספח ג' --- --- --- כוי ₪ י ז

חת למקל סוללה
 (ה) ם קרים וחמיםמי ל

 --- --- דגם

  ךדר-רב
 פוץנטר)אי

( או 3דרך   
 )ה(סוללה

--- --- --- 
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 תקןי מ
 קוםי מ

 מטבח
 םרחי או  רותי י ש

 בדירות שיש
 םהורי חדר רחצה 

יה בטאמר דח
 י()כלל

 אחר ת ו ת שרמרפס

 --- --- --- א' --- --- סוג

 --- --- --- ה נספח ג'אר --- --- ₪  י ו כזי 

 כביסהת ונמכ יםחיבור מ
 (ח)זניקו ול

 --- יש --- --- --- ---

 ולו לשר יתופן חיצונבד 4פתח "
, הכביס בשמיימ  יםפליטת אד

 הירגס ומשקולת יס הגנהרכולל ת
 --- יש --- --- --- ---

ר בו י חלים וניקוז, חיבור למהכנה 
 )ט(ח כליםמדי 

 רוניקוז כיבת לבושההכנה מ)
 (המטבח

 --- --- --- --- --- יש

 --- --- --- --- --- יןא ל(ני ז בר) רקרלמ נק' מים

 --- --- --- --- --- 1 ה()הכנ )יא(בישולל זג נקודת

 --- --- --- --- --- --- כנה(ה) )יא(מים חימוםנקודת גז ל

 

 :ואחרות הטבלל ותרעה

 (.הרכישה ף להסכםצוראו במסמך אחר שט מכר זה רמפב ,הבלבט צוין אם בפועל רק בים קי )ה

. וחהתקנה שטניט/נירוסטה, בהגרורץ ץ/קור סילי קוורמ, חונהקובחירת הל : ס"מ( 80/46פולה כ ס"מ או  40/60 דותמידת בבוד) חיור מטבכ (א)

  40/50-ס מידות כרח: הורים() החצר רדחכיור ,רה שיבחר ע"י החבק ספ רן /יצ פיי ללרטגנני אילח: שו(הימבט)א כללי  רחצה רדבח כיור

 רן.לפי יצ :תודמי ,סרח :דייםת י ילר נטכיו  ה.רת החברלפי בחי צרתתו ס"מ.

כיסוי  . 1385 יעפ"י ת" ליטר( 6 לה שכרויטר ואל 3ל ה שרת הדחה קצל קיבולבע), דו כמותי קלובונורס מח ז שטיפה :ארגת. חנומ: אסלה )ב( 

 .הטנירוסצירי  בעל כבד)מושב(  :האסל

 תמיכה  ומיטת פינותעץ ב יטר. מילופוי פוליאסצים ע שלד עץ קפי,וק היזחי עלתב ,וגניהוממ מ" 3.5ובי מר אקרילי בעתהיה מחו אמבטיה:   

 ..יילמא ת מצופהפחומ למ" 2.5י בעוב חמפפין ולחילאו  ןומגלו למפרופילי ברז               

 לניקוז עיםפויש עם  2279 י"ת שותיבדר עומדה בגמר ,ןיד כל תראובהו הנדרש פי על תוהמידמ יפחת לא תח קלהמ משטח קלחת:מ              

  תולפי תכני;חשטהמ       

ס"מ   20עומק ול ס"מ לפחות 25 -ה כפיה בגוב, ם ניקלרוכ יופיצב ,רבלפרח/מע  :ם: דגטבח. לקערת מכם(חסל ול)כ םים/חמי ים קרסוללה למ )ג( 

  או ספק שיבחרו/ה ו ע"י החברושיוצג 1385 ת"י שותבדריועומדת שישנה  ככל רץתוצרת הא פחותכשאחת ל רותסד 3לבחירה מתוך  .פחותל  

 .ל ידהע

   15ות ולעומק ס"מ לפח 15 -כבאורך   פיה , ם ניקלרוכ יפויצבל ערבפרח/מ :םג: ד(מים)כולל חסכ צהרחי ר/לכיו , חמיםקרים/סוללה למים  ()ד 

החברה/קבלן ו/או ע"י  שיוצגו, 1385"י הת בדרישותועומדת . נהככל שיש הארץ ות תוצרתחת לפכשאח ותסדר 3ך לבחירה מתו ת,וחמ לפס"  

  דה.ו על י/ריבחפק/ים שהס

 ים קרים בלבד.מ: רותי אורחים(שי )ב םידיי נטילת כיור 

 ן, מוט מתכווני, מתלה רשרשוצינור  כוללציפוי כרום ניקל ב רבל,מע –מהקיר דגם:  :הבאמבטי  :מים(כס)כולל ח מיםח/ם קריםמי וללה לס ה() 

 פחות ומזלף. ס"מ ל 60רך באו כיאנ בילופי ומוהחלקה טלסק

 יל אנכי בוומ סקופיטל קהוט החלמ כוונן,תה מינור שרשורי, מתלל צכולרום ניקל כ וייפ, בצ(3רך )רב ד/מערבל –הקיר מם: דג: לחתלמק  

וכש לפני רת החירלב.  "מס 15טר מקלחת בקו ס"מ וראש 30רך הקיר באומרוע דייר, זרת החילופין ולפי בחיל זלף.ס"מ לפחות ומ 60רך באו

על ר/ו חבק/ים שיפאו הס/ו לןהחברה/קב צגו ע"יושי ככל שישנהץ ארת הרצתו כשאחת דרותס 3פחות לרה מתוך לבחי ,'צוע בכפוף לנספח גבי

 .1385הת"י  ועומדת בדרישות היד

 .ניל יברזו, יובחיבור לב: ללתכו  אסלהארגז/י שטיפת ו  כיורים תקנתה ו() 

 .ןלב :תו ן הקבועגוו )ז( 

 שפכים.  ולוחין אדבור לקו ( וחי7002' גוא ןתיקו -ת)הל" ם חמיםרים, מיק : מיםוללתסה כנת כבי ו הכנת חיבור למכ (ח) 

 המטבח. ון קערתלסיפב, וובייבור לנה לחברז והככוללת:  םלמדיח כלי   הכנה ט( )         
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 ן הינ הסופיות המידות, ו משוערותי אלהר "מ,סמידות של הכלי ב תוצוינומ זריו/או אבלי תברואתי ו/או מתקן ה כצת שיש בל משב: בכדותמי  (י) 

  ברה.הח ו ע"ירשנבחן, רו/או היצהספק  ותמידל תאםבה  

 ה.רי קצזאביללא  דבושת בלצנרת נח אחרת,א נאמר לבאם : גז ק'הכנה לנ (יא)        

 יתמהרשת העירונ פקתורה המסוטמפרט: מים במים קרים (יב) 

 הכיור. ו דה אהעבומישור משטח וקם על רז הממקרי ב = פרח .ועקב ווללף מתוך שרברז הנש אשר=  שלףנ (גי) 

   אחת. יתבעזרת ידים, מחם /לקרי מים ת= ויסו)מיקסר(  מערבל  

 הם.ברז ו/או שניו לפיית את ו/קלחלראש מקרים, ם חמים/מי , שליאהצכניסה/י= חלוקת  ()אונטרפוץ ךדר-בר  

 י ניקוז וכו'(.חות/פתחקלים/מ)ברזהסטנדרטיות ת הקצה למערכוכננים קוז מתונימים והכת הספקת הן כי מערבובחש קחתש לי (יד) 

 , לחתתא המק, שטח הדלוחיןרת ר צנקוט א התאמת"גשם", לל קלחת דמוימ ראש ון( כגדירהבה בלת החזקחר קאלל )ר לעיהאמומשינוי   

 קוז נילת הקיבוממפל המים להנפלטת המים  ן כמותתאמה ביה עקב איחדר הרחצה  ר הצפה ברול לגעלום, המיישת י גלסום הקפי מפנומח       

 ברצפה.        

  ןכגו מיםם מתאיבאמצעילנקוט  יש לקה,הח עפוס מונכוללת חיס בטיה אינהאמפת הרצכל שת וכחקלנו גם למה הייטאמבמוש בוהשי הואיל (וט) 

  קה.החלעת מניות ליועדקת מדבקות המהדב   

וי לאכיב לשרה ז במקת הגמוק זריוללים מנגנון לניתריים הככימש בלהשתובכלל, יש  ת לחלוןבסמיכומצאים בישול נל כירייםשמיקום ה לככ   (טז) 

 בישול.ה ה/ותהבל שלוני צר    

 

 במסמך אחרזה  או  כררט מבמפה, טבלכך ביין על רק באם צו תקנו בפו ו יל י לע בהערותיחסות יש התי  יהםלגב ניםקיוד ומתובהר כי צמ)

 כישה(.הסכם הרל שצורף 

 

 ברצפה,  ,הבניין( לכלים לתפמשוותכן ים )בחלקוב י בינטקולורת לביק ית ופתחצנר: אחר לכל צורךבדירה, ם וספי יה נזרי אינסטלצאבי    3.6.1 

 י אש(. בושות כי, עפ"י דריוכמות וםיק)מ ,בויכי תזיכן מית. האינסטלציה סלטת מהנדח"י העפ וכמות במיקום, לתקרהוך בסמ או תבקירו  

 בין  ודפיק ליוכב ת גזרעבלהוצנרת  וצלפמאו ו/ זימרכ יינגן מסטלציה. ניקוז למזדס האינהנטת מהחל לפי ,מיקוםב קי מיםן למחלארו  

 ו/אות מבטיה כלליא וצל,מפ או/ו ימרכזיני מלמזגן  יועדמ מיקום .ממ"דט בלמע ידלמאיד המיועם יקוד המ, עהעד למעביקום המיומה  

  סדרוןות ו/או במשרבמרפסת 

  נייןבה בגג נטהאוזיםבפו ו/א תכןי ,,עליון  גבגו/או  ביסהכ סתורבמ הלמעב מיועד . מיקום  

 

 

 רה:הע  

 י דמות יטו בלויצרו ואסטטי מבודד כיסוי  התקנתיתכן ויחייבו , ידרשו(ש ככל, )בוי י תזי כת מים/ביוב/מעבר צנרמורך בהצ  

   ,כרת המכני בת א בהכרח יסומנו שלפה, צור לקירות סמוךבאו ו/ בסמוך לקירות ותקרה ,לים"או "ספס" או קורותדים עמו "  

 .התוכניתמשונה במיקום  נו יותק תכנון  צי ילומאו ו סומנשאו   

 פתחי  ו ידרשיתכן ו  ן י בניה ובהלגוברים טנים העה בקולינסטלצי , והנחיות מהנדס הא"י י לפי התשבון כת בחש לקחי  ,בנוסף  

 קה.ו תחז כי רלצ גישה שראפחסום אותם ויש לל אין  ,לו יקורת אחי בע פתיצו ב שיידרולכן בדירות בהם  ביקורת,  

 

 ם יה בהתארית תההסולא  דין. התקנת המערכת כלהוראות  יה לפיתהת ולאריצעות מערכת סבאמרות יים לדת מים חמפקהס: םמי מום חי    3.6.2

 את אשהמאפשר לתכנן מר קמפס לכולה המים ימוםן לחזמ וד המים החמים והתקן קוצבות גיבוי חשמלי לדלרב 579לי שראן יתקות ישלדר

 . הפעלהי הזמנ

 מים.ד מים חדוום המים באמצעות ימ, יעשה חולאריתכת סת מערבאמצעוחמים  ספק מיםלניתן דין לא  כלראות לפי הום שלהת ירולד  

 או ת שירובמרפסת או  סהכבי רסתומכגון  נגישאך  סתרבמקום מו: מיקום הדוד ;יםליטר 150: תבקיבול מיםלמים חד( )דו ה גירא מכל            

        כביסה.ת "ר לתליימ 1.7 י שלח פנושטזאת בתנאי שיישמר  כל    סטלציה.ינדס האמהנ וןכנתי לפון עלי גג וא הלוך בסמ

 (.2007'אוג קוןתי-תהל"ת. מכונת כביסה )חקליה, מטה, אמברחצח וברות מטע: קםלי לכ מים חמיםחיבור  3.6.3

 .יןא: ""דלי ברז    3.6.4 

 .רה(בטת החהחל לפי יקוםמ) : ישרהלדי מים מונה הכנה ל 3.6.5

  ,יהטלצדס האינסתכנון מהנלפי  אחר,ו ו/א PPR, S.Pלוונת, פקסגול, : פלדה מגוריםמים וקים ח: מותחומר הצינור 3.6.6

 : פלסטי או אחר.פכיםש, ראו אח סטיפל :דלוחין   
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 . שי: בחמטב הגז עד נקודתז ו ור הגממק הרדי ז בג תרצנ .73.6

 ש.: יהרדי ה גז למוננה להכ 3.6.8

 

 

  רה:הע 

 תי. וכן הכנה למונה גז דיר ח במטבת אשית הגז הרנקודועד  ספקת הגזר המקוה מרבדימחיר הדירה כולל צנרת גז  

שלומים תאי וון מלקד, פיוניםז מכורי ים,מיס, נהמו דון, פיקקונית זיהתאמות, בר, אריכיםברים, מחמ עבור םולתש ו כוללנמחיר הדירה אי 

חברה לפעול "י הע שיתהגז המור' חברות לקונה ישים הישלתם ו, אעצמו לחיבור הגז ה והמונההתקנת המונורך ם לצרשינוספים הנד 

 בבניין.  

 

 (טבלה זו לאחר הערות  אהר) תרשו ק תני חשמל ו קמת – 5טבלה מס'  3.7
 

 ספח ג'ה נון, ראפלט קודותונ תקע בית אור,ות מלנקודי זיכו ר מחי 
 

 מיקום

נקודת 
 מאור

 רהקת /ירק
 ולל מפסקכ

 ע תק בית
 רגיל

 תקע  בית
    מים וגן מ

 קע ת בית
 מעגלב כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;תקשורת' נק
 .נק' טלפון 

 נקודות  3 כ"סה

 תו הער /אחר

 הירדל כניסה
 ואהמב או 

1 1 - - - 

 צןפעמון+ לח -
 טרקום ינא -
  ובילל  התאורפסק מ -

 . ותר מדרג דחי/קומת
 . שמל דירתיח  לוח -
ל  כול ת תקשורארון  -

   . שקע 
 טלפוניה/טלוויזיה ארון  - 

 יורד דרח
 כלאו  ופינת

2 3 - **1 1 

  פת וס ת  -תריס חשמלי 
נקודת חשמל להפעלת  

   יס התר
 פסת( )ראה גם מר

 פרוזדור

***1 
פסק  מ  לכול)

 יף( מחל
1 - - - 

  3מעל  רךבאו ור בפרוזד
ולל  הכ  דור זבפרואו  מ'
קודות  נ  2"ר",  ת יניפ
 ור לפחות + מחליף. אמ

 1 מטבח

4 
)אחד מהם  

אחד  כפול,  
מהם מוגן  

  רגתבד מים
44IP  ואחד  

גן  ם מומה
גה  בדר

 גילה( ר

- 
 )יג(  3

  ,מדיח,   רנו)ת
 (מקרר

- 

ם,בתי  ם השקעימיקו-
יה מעל  התקע יה
ול  ככ   ודהבע  ח טמש

ר ובהתאם  האפש
ותקנו  ח. ילתכנון המטב

  םנפרדיוח  כ קעי ש
 . קררולמר נוח, לתמדיל

ה שינ חדר
  1 הורים
 

1 
מפסק   )כולל

 ף(  מחלי
  

4 
יד  ל)שניים 

 המיטה( 
- 1 1 

  ם )נק'ורקאינט -
 בד( ר בלושמע/דיב

 נותארו  חדר
 

1 -  - - - 

חדר רחצה 
 יםהור

 מקלחת()

1 
 מים(  )מוגן

- 1 
1 

  ע תק תבי)
 ( נורלת

- - 

 /ד"ממ
 ח. שינה

לפי  מנורה 
יות  הנח

 ף ורד הע פיקו
3 - 1 1 

ד  פיקו ת ונתק לפי 
 עורףה

 שינה י דרח
 
1 3 - 1 1 - 
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 מיקום

נקודת 
 מאור

 רהקת /ירק
 ולל מפסקכ

 ע תק בית
 רגיל

 תקע  בית
    מים וגן מ

 קע ת בית
 מעגלב כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;תקשורת' נק
 .נק' טלפון 

 נקודות  3 כ"סה

 תו הער /אחר

 צהר רחחד
 אמבטיה()

1 
 גן מים( מו)

- 1 
1 

  ת תקע יב)
 תנור( ל

- 

זמן    וצבק + התקן 
ד  לדוסק  ל מפהכול
קום עפ"י  ש במיהשמ

   ון. התכנ
 

 מרפסת שרות 
1 

 ן מים( גו)מ
- - 

2 
 ים ן ממוג

 נת כביסה, )מכו
 ה(מייבש כביס 

- - 

 ותיםשיר
 

1 - - - - 
 , וןבהעדר חל

מכני   אוורור הכנה לנק' 
 נידרש. + מפסק היכן ש

 פסתמר
 שמש

1 
 ( וגן)מ

- 
1 

 ( )מוגן
IP44 

- - 
חשמלי +   *כולל תריס 

+ מנגנון פתיחה   מפסק
 י. דנ י

 מחסן
 (שהוצמדל )ככ

1 1  - - - 

 רמסתו 
 הכביס

- - - 
1 

  כנה הט )פק
 גן(מזל

- 
 
- 

 דר דיור. מח סת שמשציאה למרפביק ר ד וה בלבלילנן תריס גמתוכבהם  ות מקומב -ס חשמליתרי *

 ת(  יובתכנ  ג המוצי כננות במיקום לפ ת מזגן שמתוכנוע מזגן בלבד ללא הירת הדייר )שקוש אחר לפי בח ימש ל  לכ  גן ו/אולמזכנה  נן שקע כח כהוכר מת דיו** בחדר 

 ף. ות+ מחלימאור לפח  ודות ק נ  2ר" " ית ו פרוזדור הכולל פניא  מטרים,  3רך ובאדור בפרוז** *

  חרותלטבלה וא ותהער

 הדלקה אחת. נקודת ה(, כוללרמטוראהיל/ א -וכיסויתקרה )ללא נורה  קיר או גביל ה ערבית נו = תקרהדת מאור קיר/ ו נק (א)

ל יותר בפנשקעים או שני ) .םקעיש ודול להיות מחובר עם עכי רגיל מלחש םזרון ממלי הניזשח קןמתיבור דד לחבו " = "שקע ר )רגיל(או תקע מ תבי  (ב)

 . לפחות מ"רמ 1.5 ליםהחיבור יבוצע בכב ד(.ע בנפרספר כל שקנ אחד,

, דאחיותר בפנל  אועים שק)שני  םקעיד שוחובר עם עלהיות מ יכול ליהניזון מזרם חשמל רג ם כיסוי,ודד עשקע במים:  גן מו  קע מאור )רגיל(תבית   (ג)

 .חותמ"ר לפמ 1.5לים כבב צעור יבוהחיב בנפרד(. ער כל שקספנ

לכמות  וספתושאינם תיף א' עיר(, המצוינים בסרה או קמאור )בתקודות הנק של ופן ההדלקהד לאבלבתאור  קה כפולה=לדמאור הנקודת  (ד)

 '.סעיף אבמאור המצוינות ה דותונק

 ח".ו"כ ודה/ותנקח רבהכ נםאיוש פרד(,ל נק' במעגל נכנפרד ) ליחשמ גלם על גבי מעי/נמצאה  ע/ים""שק = פרדבית תקע מעגל נ (ה)

 .נה גבוההגת הגבדרה מוגן מים צנפרד אך אביזר הקל חשמל הכרח במעגאינו בן שבית תקע מוג= אחר או  IP44ה דרגות הגנ ם תקע ע בית (ו)

ים, שבמחן בי –ת , נקודת תקשורהטלפוני דתנקו ותלחוד וכולל אולט( מפד )קות ביחקודונ 3= )מחשב( ורתקשחוץ/ת ן טלפוטלויזיה/ת ודנק (ז)

נט. אינטר/הטלפונים חיבור הדירה לרשתללא .  ורי כבליםטת שידקלישרות לחיבור לואפ ור,בה כאמשידורי חו תלקליט חיבור – זיהטלווי דתקונ

 קיר.ב ההכנהקודת עד נריכוז התקשורת ומ משיכה טכלול צינור וחות ורתשקודת התקנ

 .(הענייןלפי מר מדת שועלבנה או מלכניסה דלת ל) םפניקשורת לתה צרי קיזאבל ות כולנקודה/ות מלא =נטרקום(אי ם )י פנקודת טלפון נ (ח)

   מ"מ. 2.5כבלים ם ד ערלמפסק נפללוח מחובר ישירות  ,מעגל חשמלי נפרד על גבי ת תקע כוחבי = חת כנקוד (ט)

הכנה הדת עד נקוו רתותקש וזיכמרמחשב( לנק' תקשורת ) הכנה ד.לבה בכשיול"( וחוט מרו)"ש רתה לצנהכוונחרת באם לא צוין א=  ה""הכנ (י)

ק ספעת ילמנלי(. )ספירלא "תנור להט" ו"מפזר חום"  יר(,יות הדיתקן )באחריוחצה הר מעל דלת חדרת נמצאום ור חימההכנה לתנ םבאיר. בק

 ים.מ וגןמע ום כוללת שקימור חתנכנה להה ה.החברלא מסופקים ע"י ם י חימועיודגש כי אמצ

ה/ם ים את אותים/מכבליקדביניהם, אך מחוק ברימצאים שונים הנ םים נפרדאביזרי ימשניבוי, כ ה/קלהדלת נויתאור הננקודה/ות מ =ףי חלמ (יא)

 מאור. דה/ותנקו

 דס החשמל.הנת מישוהנחיות החוק ודרת קבובע הנק' ם שינויים במיקו  ו יתכנ (יב)

ת תלישירות למפסק בר תחוקודה הנ .ייםרלכי  ומיועדות,בחבארון המט זיתת פאתלדת ונקתותקן פאזי=  לתת ורת חיבהכוללמגורים  בדירת (יג)

 דירתי.ה שמלק בלוח החסוהמפ ות בית שקעלרבוט קודה תכלול את כל החיו. הנ2.5/5ל בכב וח החשמל ותחווטלי בפאז

 

 ך אחרסממאו ב  זהפרט מכר ה, במבטבלכך  ין ויק באם צבפועל ר ל יותקנו לעי  הערותסות ביש התייחים לגביהם ומתקנד כי ציו)מובהר 
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 .שה(רכי סכם הלה ףצורש 

 

  .הלילה קבוע אורתתגנון שבת למנ גם בחדר מדרגות .יש: מאורת ו דו מה: נקל קו בואה קומתית: בכמת/ מדרגו ר חד   3.7.1 

  יש. :תקומתי  אהאור במבו  לקתה להדהדיר צן מתוךחל יש. אור:דלקת ה לחצני  יש. גופי מאור:  

 סוי.ל כילכו 1ל מודו 55בקיר וקופסא  כנהדת ההקותקשורת ועד נ כוזמרישיכה ט מווח רול צינולכתורת קשהת: נקודת ץ ן חו טלפו  3.7.2 

 טת החברה.לחה ו אחר לפיא, זםמז צליל: .ןלחצ ג:פעמון: סו 3.7.3 

 ת"י.ת הדרישולפי  ,סטנדרט :: סוגשקע/הדלקהי אביזר 3.7.4 

לפי   מיקום:יש  :רהך הדי תו ב שקע רגיל(, ולל)כ דירתי רת ו תקש ולוח ם(ילומוד 6-ל מקום פנויארת ל השכול)י רתדי  חשמללוח  3.7.5  

 .איןשבת: ון שע : יש.מפסקי פחת החשמל.  דסננון מהתכ  

     קוצב זמן. כולל  .: ישלי חשמשמש/מים,  דודל מלנקודת חש 3.7.6 

 .נה(קו"ח המן ויותקן ע"י ועיוזמנה והתקנת מונה אשר הז וללינו כה ארהדי מחיר). רפמא 3 × 25לת פאזי: ת: י בור דירתחי ל גוד 3.7.7 

 מע לשית ופומ ,סההכני בקומת אשיתהרכניסה דלת החצן לפתיחת ל ללוכ -מסך ללכום אינטרקו): םו יקמ: יש, מערכת אינטרקום 3.7.8 

 ם(.בחדר שינה הורי רובדיו

 .ןאי :פרדת()נ רו גל סעגבמיה נוספת זווי מערכת טל 3.7.9 

  ויזיה רב ערוציתלוטת קליטל בליםלחיבור לכ הכנה :יהזטלווי לקליטת שידורי  כנהה 3.7.10 

.  לחילופין (ת זהרוספק שאשר ת ערוצית -הטלוויזיה הרב רתלחבות ישיר "י הקונהם עלישו ועל  אשרפור ביר וללא חיבמללא מ)   

 נההקו ע"י שתי אשר יירכירד)ללא ממיר  M.Fדיו ור 33, 1,2וץ ער ידורייטת שקלל םינינב פראו למס ןיילבנמרכזית  חתצלאנטנת   

 רות זה(.ש קספמ  

 : ם אחריםי מיתקנ     3.7.11 

 ש"ע. או טה"רתי "וונדיר "י מאורוני )משותף( ו/או עיצמלי חוח חשע ע"י מפלפי תקנות, יבוצי ור מכנבאוורהמחויב  חלל רורואו  -          

 החשמל הישראלית ת שלרזי ופאתלת כת תתאים לחיבור ערמיכת החשמל הדירתית. הצר של לבקרהר ווניטלערכת מ -            

 ים.שתנמל המריפי החשענת תזהותאפשר               

 ת וריחידת תקש לי,זרם חשמ דדמורכיב ה רתית אשר מתבססת כלדישמל הוח החמדידה בלכת תכלול יחידת ערהמ             

 ג אותם בצורה ברורה.צימו ומיתמקורה בד את הנתונים בצמעויגיטלי אלחוטי המקבל ג ד, צלחוטיר אושידל             

 ת ני צריכיציג לפחות את נתו צגמ', ה 1.5 ש ובגובהבמקום נגי כניסהת מבוא /כניסהך לדלת הסמוברה יבפנים הד ותקןהצג י             

 . כספיתם התעלו ת ואתברטצמהו תטפשוה האנרגיה             

 . 3.5יף עאה גם תריסים בטבלת פתחים סר .יסהתר לתלהפעכולל נקודת חשמל י לתריס חשמ  -             

 קע.ת כולל ששורקן תואר -            

 יזיה.יה/ טלווארון טלפונ -            

 

 :, בדירהתקני קירור / חימוםמ .  4

 ן. אי י זכמר ני מי דירתי  ווירא מיזוג 4.1 

   :לותכל ראש ,פאזי תלת טנדרטיתס תאח מרכזית מיני מערכתל דבלב הכנה    . 1  

   שרהמאפ אחר יקוםבמ במרפסת שרות אואו  המסדרון וא אמבטיהה חדר תקרת תחתיתל דומבצ מאיידל כנןמתו מיקום                            

 ;הירדה קילח ללכ רצקו יעיל אוויר ורפיז                             

                        כנןומתה המיקום ןיב פהרצה במילוי ונעה וכנסת בקירמ חשמלי יקודופ שתונח צנרת לש "צמה" תבולר ותרשדהנ התשתיות ביצוע        .2                   

  מוצא .הכביסה מסתור לניקוז או רצפה סוםלמח איידהמ זיקונ 3 *2.5 דפרנ גלמע  כוח קעש ,הבמעהמתוכנן ל המיקום עדו יידלמא                            

 .פועלב תכרהמע תקנתהל עד ,גבס בלוח כיסוי באמצעות הרהסת יכלול "מה צ"ה                            

 .וןרדמסיר הק על וסטטהתרמ וםלמיק עד ידהמאי יקוםממ ירק קודלפי קרי שרוול התקנת                          3.

 .וירוא מיזוג סמהנד ידי על ערכתהמ לתכנון בהתאם יהיה ותההכנ מיקום      . 4                   

 .ביםעהמ / המעבה םולמיק רומוסת מוצנע מיקום      . 5           

 ול:לתכזה ההכנה  "ד. במקרהי בממן עיללמזג כנהוצע הפיקוד העורף, תבר באישו*.       6  

 מל. ישירה מלוח החשזנה ת הנפרד מלשחדת וקנ -                     

 גר במכסה.סיי רצה הצינוקרה. דיועד אל מחסום רצפה פעיל ב מחוץ לממ"ד ירבק הים, מנקודמ זת ניקונרצ -                     
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 התכנון. מוסתר ע"פצנע וום מוה במקיהימעבה מיקום ה -                    

 זוג האויר.תכנון מהנדס מיאם לבהתהנ"ל ת ונההכ לכ  -                             

 גן עילי בממ"ד.זלמ תכנה נפרדהעשה  ת דירה גם לממ"ד, לאזי של הכגן המיני מרמזר הו מאפשר חיב"מחבר" ה  רו יאשר ע"קככל שפו * 

  אין ,: מפוצלן מזג 4.2

  .אין ן:יי נבת מרכזית בן ממערכוזיר דירתי הני ג או זו מי  4.3

   .: איןזבגעל ו הפום ימח ורתנ  4.4

 ה(.חצ)בחדרי ר .וגןמ שקע לתהכול חימום נורלת ודהנק תבוצע .אין :תנור חימום הפועל בחשמל  4.5

 .אין: טוריםרדיא  4.6

 אין. :ייםים חשמלקונבקטור  4.7

 .ן: איתי צפחימום תת ר  4.8

 : אין.אחרים קניםיתמ  4.9
 
 

 
 ן:סחבמת בדירה, בטיחו ו  שא י ידורי כיבו ס* .5

 .: ישנרכש(ם )בא סן במח .ות הכבאותרש ע"ידרש יל שיככ: הבדיר וטומטית )ספרינקלרים(:אש א ת כיבוי רכמע 5.1  

 .ע"י רשות הכבאותדרש יכל שיכ: שן ע גלאי  5.2  

 .שי (:"דממת סינון במרחב המוגן )מערכ 5.3 

 

 , אותת הכבע"י רשו  שדרי י ככל ש, םהלי ע י/ציפוי חיפו ותברל ,טיחות אלו יבוי ובכ גילוי, ידורי סנת תק* ה  

 ת.יו תיכנונת אחר עקב דרישו ם במיקו  ותקנו ומנו אך י יסשאו , ו/המכר תכני ו בת יוצגו  לא בהכרח    

 

 

 

 

 ת פיתוח ושונות:עבודו  .6

 ניהח 6.1 

                        .1: תפי חניהמספר מר .י היתר הבניהלפ: יםיינהבנל כל יהחנת סך הכל מקומו  6.1.1   

 ;ש בפיתוחגרמם הבתחו יש.  רט(:)לפ חניות במקום אחר                                

 כמצוין בתוכנית המכר. :קוםמי לפי היתר הבניה :ניותח ספרמיש, : משותפת(/ה לנכים )פרטיתחני  6.1.2  

 יתר הבניה הותנועה, חיות יועצת הלהנ וף כל בכפה             

 : יש. רכת תאורהמע . משתלבותנים בא טון /ב לא מקורה: חניה תרצפ גמר. 2.11יף סעאה רורה: מק הני הח רצפתר גמ 6.1.3  

 ש.י: הכבישלחניה מ ישהג 6.1.4  

 .רהמכת ימון בתוכניס לפי: םיקו מ 3' סהמצויין בדף מ ולפי פי ההסכםל ה אחתחני :ניות לדירהמספר ח 6.1.5  

 ,  אין :חניהל הסי נכבסום מח 6.1.6  

  

 רשהמג חפיתו  6.2 

 סהכני שביל תכלול חיצוניתה בההרח  .יןיבנכל ל הכניסה למבואת עד מהרחוב יתונצחי הסינכ רחבת תתוכנן המגרש וםבתח     6.2.1                    

 .תלפחו ר"מ 20 של בשטח צידול והומל גינון בעל ארמוו, ]יןבנל כניסהה מבואת בברוח לפחות[  מרוצף     

 ככל יהיה יצוף הר ת/ אבן טבעית/ים משתלבוגרנוליט/ אספלט/ אבנ /בטון :חומר גמר: תו גמדר/יםלי בש 6.2.2  

 .בהירל גוון בע ןהנית                               

 .אבן טבעית/ ת/שתלבומ םאבני /ט: אספלומר גמרח .: ישמרוצפיםחים משט 6.2.3   

 ם אכוני במים בהתחס גינון דריכל הפיתוח(ת איתוכנ ל פי)ע .יש :המחי צפת(. ורצמ  ון בתכניתפי סימ לע).יש: משותפתחצר  6.2.4  

  .לאותד החקרמשנחיות לה                                

 ם א עציד )לים בלבדודורשים רש תבעל המחיתילת צמותרת ש בטון רתקמעל ת .ולה()כ טון.ב ותמעל תקר צר,ח   

  (.ךשם כמקצועי ל עוץיזר בייעהלש י-שורשים ה עמוקתיחצמולא    

 .כת ממוחשבערמיש. כולל ראש : תמשותפ  רשת השקיה 6.2.5  
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 ן.ות גן דיריא: ת הגן מודה לדירו צ, חצר 6.2.6  

 עת וכש בי הריעשה ע" (הבניין י ולם משמי תלהרחקפרטיות )צרות בח הקרקע ני ז פעי ניקו פו שי : סידור ערהה   

 . רטיתגינה הפה ורסיד    

 ת גן.ירואין ד :דה לדירות גן הצמו  חצרב ות,כות משותפמער פירוט 6.2.7  

 גן. רותין דיא: ה/ות גן בחצר הצמודה לדירטח מרוצף מש 6.2.8  

 . שויותדרישת הרניה והב י היתרלפר: חומ: רשמגה ות של/בחזיתגדר  6.2.9  

  מאושרתתוח ההפי תוכנית פילממוצע ה ובבג   

 . אין: (לקהבח החפתו  הקומ)ת שלפו עמודים מ קומת 6.2.10  

 

 

 מערכות משותפות .7

 מערכת גז:  7.1 

                                                  קרקעי. / צובר גז תת  רי ועד הבניין(סידור מרכזי באמצעות מערכת גז טבעי )ממקור ריכוז מרכזי/ אזו הכנה לאספקת גז:    7.1.1  

          מיקום המתואר בתוכנית המגרש או הבניין ו/או עפ"י דרישות הרשות , ובלטת היועצים ולפי הח חברת הגז  עם בתאום שיקבע                               

  וז ת גז טבעי )ממקור ריכמובהר בזאת כי מערכ המקומית. במידת הצורך תינתנה זיקות הנאה להנחת צנרת הגז ותחזוקתה.                               

 בניין( כאמור, הינם בבעלות חברת הגז. כזי/ אזורי ועד המר                               

 ;יש :לדירה רכזי מ רקו ממ רת גזצנ 7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4ה אה טבלר: מיקום : יש.ירהגז בתוך הדקת רת אספצנ 1.37.  

 

 :אשים לכיבוי סידור 7.2 

 ת.עץ הבטיחויות יוע"י רשות הכיבוי והנח דרשכל שיכ :גותמדררי דבחחץ ל פעלתלהמערכת  7.2.1  

 ות.טיחועץ הבנחיות יי והכיבורשות ה ישותדר "יע ששידר ככל: ריםפרוזדו /ותבמבואליניקת עשן  מערכת 7.2.2  

 .תחובטיה יועץת והנחיו כיבויה תרשופי דרישות יש. ל :ם(נקלרי מתזים )ספרי  –ומטית כיבוי אוטמערכת  7.2.3  

 טיחות.הבוי והנחיות יועץ בשות הכית רושדרי : יש. לפיתכולתן יבוי לרבות ארגזי כיבוי ו דות כעמ 7.2.4  

 הבטיחות. ועץחיות יבוי והנהכי רשותע"י  רששיד ככל :שן עגלאי  7.2.5  

 

 

 יםמשותפשטחים י ביבו כת ונו ראם( ו טי )הידרנ כיבוי  י זבר ,אש כיבוי ו  גילוי  ותמערכ באות, לרבותהכידורי כל סערה: ה     

 כבאות.הת רשות ישו רדלפי ום וכמות מיק ם,פרטיי  או               

 

 

 .חיות יועץ הבטיחותוהנלפי דרישות רשות הכיבוי : חניה ףאוורור מאולץ במרת                     7.3

 גשם מים, תכן מעבר וי פיםחשו רי האיוורופתח עצים,וי יותנחפ המיקום וגודל ע"רור בתחי איוום פמתוכנני בפיתוח: םבחניוני  פתחי אוורור

 ית,מקורות חלק יםלפתחמתחת  מותממוקה ותואור. כמו כן החני

 אין.: דירות(נת הז)לה תרכזי יר מאוו יזוגמערכת מ 7.4 

 .אין ם:הדיירי שימוש אויר בחדר/ים ל ערכת מיזוגמ 7.5 

             הכניסה דלת ליד עקרקה בקומת ווקממי הדואר תיבות ם:מיקו  שגוי.  רלדוא 1 ד הבית,לווע 1 לכל דירה, :ארדו  תתיבו  7.6 

 .816י "ות ובנייה תכנון נותתק לפי ניוםאלומי יתחז תובעל וויהי ניםבנייהכל במקבץ אחד לו א  ,ןיבניכל ל                      

  :ים אחריםמיתקנ 7.7 

 שימוש כלל  ים ל/רחד משותפים(,ים קבחל)רה ערכות תאוים, ממאגר מ ,נאיםש .חמים,  תאבוומשכות סניקה מערר, וגנרט  
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   שימוש ויעוד מתקנים  .כו'ו יןהבניובת ם לטסמוכי ייניםבבנו א ,ם סמוכיםניילטובת בניו בדלשימוש מסחר ומשרדים בל או/ו יןבניב יםהדייר  

 ים.יועצהתכננים ותוכנית המי לפ וכמות: יקוםמ עציםוות הינחילה ובהתאם 1ס' מתואר בטבלה מה"פ אלה ע                      

 

 תשתית  רכותעבור המבנה למחי  .8

 קומית.שות המת הרחיולפי הנ: רחצל נפרד מונה מיםיש; : לבית י ראשמונה מים ; יש :לקו מים מרכזי חיבור  8.1  

 יש. י:כזמריוב חיבור לב 8.2  

 חשבונו של ריותו ועל באח לאשר תחו התקנת מונה לל. לא כושי; למת החשרות חבראו לה התאםב ,חשמלשת הין לרני בהבור חי  8.3  

 .ההקונ  

 .פוניםרה לחב' הטלור הדיחיב וללכר(: לא תכנון והבניה )בקשה להיתקנות התבהתאם ל :פוניםהטל ר הבניין לרשתלחיבו  ההכנ 8.4  

   .(3.7.10 ף ים סעג)ראה  בלבד נהכה .אין (:נטרנטאי /הוויזי טל) שורתתק שתרל הבניין  וריבח 8.5  

 צועם בפועל דות שביועבחיר הרכישה. במ םכלוליי גישה, ז, דרכו, ניקומכיםת ירותקביש, מדרכה, : כל במגרשהגוב תוח כללי פי  8.6  

 ה.אחריות החבראינם במית מקוהרשות ה ייעשה ע"  

  .נייהביתר הפוף לכוב (חתויבפ אשפהעגלות  ו/או וניםטמ םמכליש )י :פהאשצירת לאם קן/י מת 8.7 

 .קומיתת המוהרש ע"י :פינוי אשפה  

 

 ם(ימשרד/ים/מסחרמגור) רכוש משותף .9

 : ותףהמש תיאור הרכוש 9.1 

 אין.: ת חניה משותפיםמקומו      9.1.1   

 .יןא :(תחלקי  חהתו פ דים,ועמו  כניסה)קומת  לקיתח ולשתה מפקומ 9.1.2   

 .רדיםומש רנים למסחן יתכנו מחסכ , כמורהבת בחטי החלפל: ותירדם למודי שאינם צנים מחס 9.1.3   

 מ"ר.  16-משטח: לא פחות ב .יש :כניסהבקומת  ובי(למבואה ) 9.1.4   

 יש. : לובי( קומתיתמבואה ) 9.1.5   

 ניין.לכל ב1פר(: )מס ותמדרגרי חד 9.1.6   

 ן.יבנילכל   1: יותמעל מספר ש;י :יותמעל; שי :מעלית ירפ 9.1.7   

 יש.ם על הגג: תקנייעל ידי מהחלק התפוס  תפחו: לףתמשו  גג 9.1.8   

 ממ"דים. -םתיירבים מוגנים דייש מרח אין. :מקלט /ממ"ק 9.1.9   

 אין.: דר דודים משותףח 9.1.10   

 כת ממוס תש רשוושתדר חרא קןמית וכל, ותלאריות סורכעמ :וןכג (תותפשומ או/ו ותפרטית טכניות ): יש מערכוגעל הג קניםמית 9.1.11  

 . פי כל הדין על   

 .יש ;גינון  ח ללאשט יש. :גרשמתוח בתחומי הושטח פ חצר 9.1.12   

  ור אשפהחזמ מרכזם טכניים, וחדרי קשורתרבות תות לכערחדרי מ: ףהבית שהינם רכוש משות ספים שלו תקנים וחלקים נמי  9.1.13   

  מכר.ה בתוכניות תף כוש משורים כנמסומה ט זה,פרמם באחריבפרקים ורט כמפו פהשאקני ומת   

 

 משותף: הרכוש ציאם מהלהו  ן שאי  (מיםיקי באם) לק/יםח 9.2 

 , )מילוט(.רגותמד י /חדר 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 פת.משותיה גישה לחנ 9.2.3   
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 ה.בקומת כניסלובי  9.2.4  

 י.מתו ק לובי  9.2.5  

 ג.הגעל  ים(פמשותה) ניםו ים השקנתהמי אל  מדרגות מחדרגישה  9.2.6  

 מכונות. גות אל חדרמדר רגישה מחד 9.2.7  

 .ותפים(ש)מ ים טכני/ים/חדרלמלובי קומתי  גות או רדר מדגישה מח 9.2.8  

   פי דרישת לו םמכונות מפוחימ"א כניים , , חדרים ט םולטיק –כגוון .על הגג תפיםמשו  יםיתקני מוס על ידפהת –חלק הגג  9.2.9  

 נייהוהיתר הב ועציםהי                                

 .תיו מעל 9.2.10  

 .רדיםר/משר שטחי המסחש עבוי .קלט"ק /מממ 9.2.11  

 שותף.מ כרכוש ההחבר ישיוגדרו ע"  ככלם וחלקים ים טכנייחדרות, חניון למעט חניות פרטיומות ק: אחר קחל 9.2.12  

 

 

 משותף ית ב 9.3 

 ת יאו בבף תומשבבית  רהדיירות(, המוכר דכר חוק המ – )להלן 1974 – דהתשל" ,(רותכר )דיהמ חוקל 6ף אם לסעיתבה )א(  

 ן המצוי של התקנו ראהמשנה הו טל אומבשבדעתו להחיל על הבית ת או הביעל  לון שחתף והתקנמשו כביתועד להירשם המי    

 עניינים:הלה ניין; ואעאותו  ים עלהמכר פרט הזלחולצרף  או פרטול במייב לכלחן, המנויים להלים ניינין מן העניחסת לעיהמתי    

 ;תף ומשהרכוש מה קחלהוצאת  (1)    

 ירה;לד צמודהשותף ברכוש המחלק של השיעורו  (2)   

 אליו; בקשר םתים המחויבימשותף ובשירות הבית ההוצאוב שיעור ההשתתפות (3)   

 תף;המשו ול הביתהני החלטות בדברלת י קבסדר (4)   

 ת;רוידר וק המכלח( )א3מור בסעיף אך הבצו בדר ןהשיכובע שר ין אחר שקינל עכ (5)   

 חייב מכר, כמי שהתבחוזה ה האמורף קטן )א( יראוהו, על א סעיף ם בנויימנים הן מהענייענייעל  א מסר פרטיםכר שלמו ב()  

 . משותף הבית  ה על עניין יחולותו י אומצוי לגבה התקנון וראותהש    

 

 :מוד לדירהתף הצש המשו החלק ברכו  שלו שיעור 9.4

 של כל  ( לשטח 5עיף א' סרק זה פ רט מכורט במפרכמפ שובהרתה ואופן חי)כהגדה רדישטח הן יבש שר ליחסאפההיה קרוב ככל י 

 ת עד ולפי שיקש לידרכפי שי שותף,מת הברישום הבי שורר הקחל פרט אבכ זה או ביחס ןוף לכל תיקו, זאת בכפייןדיור בבנדות החיי  

 חים טשון הקחו בחשבייל ף לאברכוש המשות בבית רהיד של כל ה קלח בחישוב ת.ככל רשות מוסמ דיי שיידרש עלכפי  ר ו/אומוכה  

 (.6יף רק א' סעזה פ רטדים לדירה )כהגדרתם במפהצמו  

 :הבית ניהולבר דטות בלדרי קבלת החס 9.5

 . 1969 -כ"טין התשהמקרקע חוקפי הקבוע ב על יהיה 

 

 :יו לאר ויבים בקשחמובשירותים ה שותףת הבית המאו הוצתפות ביעור ההשתש 9.6

 .ירהכל דלוד צמהמשותף הכוש ק ברשיעורו של החל על פיה ייה 

  החברה אתש דירה/ות אלורת מכי ועדכזה  במקרהרי היקט, ודירה/ות בפראם לא ימכרו ליו כי בסכם עמוהרוכש מאשר כי ידוע לו ו 

 ות בפרויקט.ת דומו/הירו דיבוחשיכפי  ות,/הרבגין כל די ,בית(ותף )ועד משת השל הבי האחזקה תוצאהושליש  של לותבע  

 

 ף(:ותאו שיוחזרו לרכוש המש/)ו  תףמשווש הכמהרם ים המוצאי חלקה 9.7

 מצ"ב  ת הניוכים בתמסומנ ראש שטחים הבאיםף הותמשש המהרכו וצאוי, םבהסכ הור בעניין זי לגרוע מהאממבל      

   כם המכר.בהס המכר ו/אוט מפרינים בו/או מצו      
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  של החברהקביעתה  פיף למשותהית בבו לדירות צמדף ויומהרכוש המשות וצאיםמ שגרהמ חוםתשבות החניה מומק .א

 .(הרת החבהחלטמסחר ומשרדים בכפוף למדות הצ)פרט ל

 ותףשהמ מוצאים מהרכוש רדיםששטחי המר ושטחי המסח .ב

וש מהרכ הוצאוהשטחים ש כלן וכ ה.חברה לשתה יעי קבלפף ית המשותבלדירות שב ומדותף ויוצמשה כושמהראו יוצחסנים המ .ג

 ת המשותף.ד רישום הבימוע כרו עדנמ אל המשותף ואשר

 . לעיל( 9.2.9עיף כאמור בס החלק גות )למעטמרפסות וג .ד

 וש המשותף. מהרכ מוצא ו'כתקשורת ו םשנאיהחדר  .ה

     ל על    שתחו או/וחלה הת ספנו ירן עיינל תכניות בכ פי, ולב"עהתלפי  שרבמג לבנייה שרואוי ו ו/אוושרר אניה אשויות הבזכ כל .ו

  רו בעתיד.שיאש ן עיריבניווצרו על פי תכניות יה עתידיות שיין זכויות בנכוהקרקע, 

ת שבבעלו ירהדלם המחסנית וניומדו החות, יוצדירו/או המחסנים ליות ו כל החנדתף לא יוצמהמשוהבית  םבעת רישוככל ש  .ז

  . רתכוהמ

 

 

 

 

       ______ __                                ____ _ ___ ____   __________ _ _ 

 כרחתימת המו      תאריך          ת הקונה חתימ         

 
 
 
 
 .המשותף תגות הביונה ולנציפים שיועברו לקמסמכים נוס ספח א'נ

  תהערות כלליו ב'נספח 
 םוייזיכ טבלאות     '  נספח ג

 מושיה ושתחזוקניות לוראות ראשוה   ד'    נספח             
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 ותרדיות בעלי הולנציג לקונהרו ועבשיים סמכים נוספמ – 'נספח א

 

 המפרט: נפרד של כחלק בלתי פויצור ולאניות תוכ 10.1  

 דירה.ה( של ניותיצו)חות יכללדות כל חדר ומי של מידות לתכולה  1:50 -טן מדירה בקנה מידה לא קתכנית ה 10.1.1   

 ה.שותף בקומהמכוש רמון הסי ללתכוה 1:100 -ן מטקנה מידה לא קרה בהדי תנמצאה בה ת הקומתכני 10.1.2   

 בקומה.ש המשותף ת סימון הרכוללהכו 1:100 -לא קטן מבקנה מידה ת יפוסיט הת קומתכני 10.1.3   

  שותף מוש הן הרכת סימוהכולל 1:100 -מא קטן מידה לקנה ף ברתת מוקומות; ומות מפולשקה/ ת כניסומת קתכניו 10.1.4   

 . 1:200 קנה מידהל ןקטבצילום מו לצרף  ןו ניתאל יותכנ; תים מוצמדיםושטחים דירתי   

 . 1:100 -מ מידה לא קטןגג בקנה כנית קומת ת 10.1.5   

משותפת  חצר סימון הכוללת 1:250 מידה הבקנניה בלת היתר בקת להמקומית רשוכפי שהוגשה לתכנית המגרש  10.1.6   

 .מודותינות צוג

 

 ת על פיל דין לרבולכהתאם ב רלמסו שיש הגימור, רימחות ולורכמעלכל ה שושימו קהחזות אותיינתנו הורמסירת הדירה  בעת 10.2  

 ירות בעניין:ד חוק המכר   

 ל גימורם.ערה בי הדיכיל רות לתחזוקת כפעולות שוטפ )א(   

 ר, וויג אזומי מערכותות, מערכות בטיחת לרבוירה דות במותקנירות ההש מערכות ת שלה מונעותחזוקללת כו חזוקהת ב()   

 .באלהוכיוצא  ותיכנת אלקטרוממערכו   

 .ת, אם נדרשותויטפות ותקופתקורות שוואפיון בי ותתדיר (ג)   

 .רת קשרטלפון ליציספר ספק ומיצרן/ שמותות , לרבהדירים בתקנכות המורומעציוד  שלות ותעודות אחרימפרט טכני  )ד(   

 

 ר של ומרי הגימווחרכות עמהשל ה חזוקהוראות תו תניתכ (1) יןה בבנינהראשורה הדית מסרה אשר לו נסור לרוכש דירר ימהמוכ 10.3  

 ין:עניבת רודי המכרפי חוק  אם לכל דין לרבות עלבה למסור בהתוחהבניין שיש   

 ל גימורם.ין עי הבניל רכיבקת כחזוות לתפשוטלות פעו )א(   

 יזוג מ תמערכוות, ות, מעלייחטב מערכותות ין לרבית בבנקנומותה רותהשימערכות וקה מונעת של ותחזללת וקה כתחזו )ב(   

 באלה.וצא כיו קטרו מכניותערכות אלאוויר, מ   

 .אם נדרשות ,יותותקופתת טפון ביקורות שואפיותדירות ו )ג(   

 קשר. ירתליצן לפופק ומספר טשמות יצרן/ ס רבותה, לנבמב תקניםות המוציוד ומערכשל  אחריותעודות י ותטכנמפרט  )ד(  

 מיליה.יקספ ומספר טלפוןות מספר הפיתוח לרבו ערכותמה ניין,ל הבתכננים שהמ ותרשימת צו )ה(   

 בטיחות כות ת, מערותקשורשמל ח, יטריתנה סטלציבד של אינסלת בומשותפה כות( למערAS MADEתכניות עדות ) )ו(   

 אמור רה הרוכש הדיל עה בכתב ולפיהנחיה  מוריםהא כיםסמלמ המוכר יצרף  בנה ובפיתוח.ת במכניומקטרוות אלומערכ   

 ה.מיד עם מינוית )הראשונה שתמונה( ל בעלי הדירוש ת או הקבועהות הזמניאותם לנציגר למסו   

 

 

 ה  חבריל, יראו הלע  10.3בסעיף ורט  כמפ רגימומרי הות וחוה של המערכחזוקראות תות והווכניהת לידיו קבל ל וןהראש הרוכש סרב (1)  

 ניהול )באם תפעל    בית ו/או חב'ה רבות נציגות אחרים ל ן לרוכש/יםזמבכל   ם רסת למורשאיברה תהא הח ן. ה לעשות כחובתב ה כעמד       

 . בבניין(      
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 ואזהרות  ת לליוות כ רהע  –פח ב' סנ 

 נה ולדירה בת למלליוערות כה

  .בלת היתר הבניהם למועד קהתקפי שראלי,קן היוהבניה והת כנוןישות תקנות התלפי דרת יהיו כווהמלא וצריםכל המ .1

ה ויזיהכנה לטלו ןבניין מתקבהתקינה  אם תרכזיבבניין ו/או אנטנה מ לולרית()לא ס א פטורה מחובת התקנת מתקן לאנטנהברה תההח .2

 .ל דיןלהוראות כ ף ופבכ ין,וחת לולים ו/או צלבבכ

המרתף, ו/או להימנע איטום המתחייבת לשמירה על רשת ו/או ה הנדכל פעולקוט בהבית, ולנ דווע ו/או באמצעות בעצמו לפעולב יינה מתחהקו .3

ריסוס  יצועוב םדרניית שורשים חולה בעצמחיאי שתילת  ,אך לא רק תיל, לרבולע טשפורסיכון לאיטום המרתף, כפי די כ מכל פעולה שיש בה

 .יםרקינון חיעת קלמנ יתקופת

 . עוברותו גובה החלל בהן הן צורת ו/א נו אתחרת וישירה אלה ו/או סגקקרה יכוסו בתומור כות כאמער .4

ל( ברז)רלים תחמצנות מינהוכן  ,ם""עיניי ים,דגוון, גי ,דלי מרקםבה :כגוןיתכנו תופעות טבעיות תקנים, ובכפוף לבאבן טבעית, בריצוף וחיפוי  .5

 .ודהוי חלמים דת בכתמותבטאמה

יפולים לא יבוצע קיטום פינות ו/או שבחיפוי קירות . לייםנים הישראש בתקת מהנדרא פחו( במידות לתפוגועשו מרווחים )יצוף יפוי וברחיב .6

 .)גרונגים(

 ערכותים, לצורך מל, כבבזק חשמל,רש, לחברת הגו המו/א חומי המבנהתשטח/ים ב דרה להעמיהחב ידרשלמניעת ספק יודגש כי באם ת .7

ובזכות  גישה, כן לצורך ןשימוש במתקני הבניילרבות  יתחופש שר גישהב לאפקונה מתחייהים, ים אחרים סמוכבניינ ין ו/אונישות הבהמשמ

 .ום אליטחשבגין סי ועד בית יום ממתשללו פטורים איו גופים הכמו כן ים. יכבל ים לרבות רצועות הקרקע למעברהשימוש והטיפול בשטח/

 גורות.וחות או סות פת, באריזעיליםריפים או רחחות ים הפולטים רים חומרדירתיי יםבמחסנ לאחסןחמור חל איסור  .8

 הדירה לקונה. דירה ע"י הקונה או מי מטעמו בטרם נמסרהודות בעב יבוצעולא  .9

. יןל הבניים כלהמשרתת ואוורור, רי צנעברמרות ומונמכות, קו קרותיו תיכול שיה םיע"י הדייר רכשושי ,ים(משקיי)ככל  במחסנים .10

 פקוד.שלא יפגע בשימוש ובתובאופן  דם בלבלמחסני ונפרד וש המשותף כמהר למחסנים תעשה החשמל הזנת 

לא  אך ההפרעלים ליצור והחלל ועל ם, מקטינייסהבית כהאוויר באם יותקנו באזור תלישל דוד המים החמים ויח' מיזוג  מםמיקו  .11

 רט.במפ הקבועפחות מן 

ת בדרישות עומדשלהם הרעש י שרמת עיבו רק ביחידות ימושהקונה, יעשה שר ע"י ג האוויזוכות מיו מעריותקנאם יסופקו וב .12

 מפגעים.עשים והתקנות לר

 ונהקע"י השהם שיובאו לים כביזרריטים או אפהבניין,  ימו לחומריגרששהו זק כלשהי לאובדן, מחסור או נהמוכר לא יהיה אחראי אחריות כל .13

יטים הפר,ו ביצוע העבודה ומרים ו/איב החכולל לטאלה  חריות בגיןאכל ה ,ין לאחר מכןירה ובקנתם בדהתלפני  ת בין, וזאה או לבנייןרלדי

 בלבד.האביזרים והתוספות הנ"ל תחול על הקונה ו

נת על מ וזאת לרשות הקונה דירהת הדת העמהראשונות מע שניםוש הלפחות בשל ף באופן תכו המוגן, במרחהורר חשוב להדגיש כי יש לאו .14

 .י המרחב המוגןהם עשומצא בקירות הבטון שמהאדמה והנמבטן המופק  חצץ(,באגרגטים ) אימצלהן אשר עלול ז ראדושרידי גק לסל

 ניםמחס ניות,ח ,ון גינותגם, כרטייבשטחים פו רואשר יעב הרים במבנדייהכלל רת או מערכות אחרות המשרתות יתכנו שוחות ביוב או צנ .15

 הפרויקט.  ועצילטת מתכנני ויפ"י החיקבעו ען ומיקומספרן ות, ממרפסות פרטיו

ל לכל יכיםוכד'( וכן פתחי ביקורת, השי עוברות צנרות )מים, ביוב, ניקוזיתכן ו החניה,או המחסן או דירה, ה תוך לתקרובסמ קירות ,ברצפה .16

 ים. לקים משותפחומהווים  ,הבניין

 זה. בריצוף  קיעותם לגרום לשיעלול"אבן משתלבת" אריחי וצפים במרסיעה הרכי נילו דמעברים ואפ ,יליםשב לדים עברכבים כבה ענסי .17

 .תיפגענה לא שהרוכובכל מקרה זכויות  הרשויות. ומיקומם בהתאם לצרכי התכנון ו/או אישורחנייה ויים במספר מקומות היתכנו שינ .18

 םרקעייי חניה תת קפלמרת(, מ)גפ" בגז פחמימני נעיםהמו יסה לרכביםנאסורה הכ .19

 ים./במרתף  ם פרטיים או משותפיםבשטחי מ(,)גפ" פחמימניבגז  תקן המופעלמכל  ין ו/או לאחסןר להתקסור חמואיסף חל בנו .20

 דירה,פריטים בכבו קנו והורנבנו, הות רנייה, וכבבי סיום הלבבשאו  קדמים,נרכשה בשלבי בנייה מת למען הסר ספק, מוסכם, כי אם הדירה .21

ה, באופן תישלמצב הקיים בדירה בעת רכפות  מכרעת , תהיה עדיפועלע בהביצו כר לביןהמכתוב במפרט של סתירה בין הבמקרה  הרי

 שה.עהשינוי שנ יןכוי בגזיל י לכ, והקונה לא יהיה זכאו שינויאי לתשלום בעבור תוספות ו/אלא יהיה זכ ו הקבלשהמוכר ו/א
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גברנה  [, ת8.12.2016 - 10 הדורמשתכן מהלחיר מחייב מ]מפרט  1הוראות נספח ג'ל רטהמפ ן הוראותביה של סתיר במקרה .22

 הנספח, בכפוף לכל דין.ת הוראו

תגברנה -יללע מפרט( לבין ה"ההוראותהלן:"כרז )לאו המ/ו הדיןראות הות החוזה ו/או הוראוה בין סתיר במקרה של, ו כןכמ .23

 ההוראות.

 ויות מכר אינעבר המוצג בתכנם זכות מים עשטח אומערכות לשימוש מגורים/מסחר/משרדים ו/ניים ושטחים ו/או מתקנים טכוך ויעוד יש .24

  ברה והיועצים סופי ויקבע ע"פ הנחיות הח

 

   ייםזיכו ת טבלאו  – 'גספח נ 

 

 יםיובלאות זיכריכוז ט

 יוחדותהערות מ

  08.12.2016  - 10מהדורה ן למשתכיר מחכון, י והשינוביהשרד יב של מיהמח מפרטבשים רהנדך ורק אלו הינם א יכוייםז זריכו .1

 "מ. עמים ללעיל כולים נקובהמחירים ה .2

ת בקשתו על הרוכש להשלים א ,ם כאמור בנספח זה ויישינזכותו ל לנצלו המועדים באשר לרצונ גבי תחוםרוכש תימסר הודעה לל .3

ביצוע ר לאח מכרית, במידה והדירה מועד הביצועם טרם פחות שלושה חודשיל זיכוייםאו /ו ת תגמיריםבחיראו /ו םשינוי צועלבי

אמור תתקבל כוויתור ה עדמוה דירה עהדכש ודעת רואי ה  .   חירה.לא תינתן אפשרות ב לדייר,ירות בחו/או  העבודות השלמת כל

 דין.פי כל כותו זו על לז

ב כולעי רמיםגואו /ום בבטיחות יו/או פוגעים נק ובתקובחשויות ,ישת הרבדרעומדים ינם אים ששינויו רלא יאוש דגש כייו קספת למניע .4

 .אכלוסלת אישורי קבין והבני מתות העבודה או השלבהתקדמ

התקנת , חברהה קפס נוחר שאיים אק מטבחהתקשר עם ספבחירת הרוכש )הדייר( ל,ום כנניוח המתמטבה ארונות וי בגיןיצול זיכנ .5

 .וועל חשבונכש ויות הראחרירה, ובירת הדרק לאחר מסוכש רשר לתתאפ בחטהמ

 . יזריםאבות וקבוע ר,לאספקת פריטי גמ קול דעתהשיפי  ם עלקיר ספהחברה תבח .6

 צריםל מוימוש שפשר הבאה ושלהשלמת הבניה, לא תתא מניםת הזוובלוחבודה ליכי העבים בתהיעת עיכונמלדגש שיו

י לגב ל זיכוי )רקבהבוחר לק יירדר ספק הס ט, למעןהפרויקמי סטנדרט מדג אול ההחבר דייבחרו על קים שנספמ נםאיש

 ה.הדיר ומסירת איכלוס ייר לאחרדה חשבוןע ע"י ועל בצג יתמשודרה צ"ב( הרכבת הפריטספח ג' מבנטים הפרי

יום , יחשבו כסקנתםתמה היהסתיו םאו בנוייצוקים י םינטלמאים באהנמצ ביוב,/מיםתקשורת/יודגש כי צנרות לחשמל/ספק יעת נלמ .7

 כר. המ פרט  ור במ אמ מה   כוי זכותו לזי   על מימוש ש  רוכ   ודעת ה   ענין לחוק המכר ל   6בתיקון    ותו ע כמשמ   " ריט הפ תקנת  ה " 

 נו.ל זיכוי בגיבמפרט המכר, לא ינתן כוין ו מצנושאי פח זהבנס כוימחר לזיפריט מתו ןושל ציבמקרה  .8

 .ח סטנדרטיבהבוחר מט יירדנדרט לסט פק מטבחקים יסי מבין הספיט מלשתח יא זוה החים החברקי מטבספ 2ט יקובפרויידה במ .9

 צריםהמו קספ צלכוי אדגש שזיספק יו . למניעתהרבי מהחזיכוי כספ לתך קבלצור רקספח זה הינם אך וקובים בנהניים זיכוה מחיר .10

 .העבוד בגיןיכוי ז רקבל הדיי, לא ירהבחה "יאושר עאם ידרטי בוי פריט סטנלצורך שדרוג ו/או שינ

 
 : מקרא

 דה. יחי -יח'

 מרובע.  מטר -רמ"

  מטר אורך.  -מ"א

 שחור+ עבודה. ן+ חומר לבומר ח -טפלקומ

 בודד. ט אחד פרי -יטפר
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 בלבדכוי יזגין מחיר ב  - מטבח, רחצה נות ורא  :אשנו
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 'יח
כוי זייר מח

 ש"חבח' לי
 "כהס מותכ

3.3.1 
רון כולל א) מטבחל ארונות הללכזיכוי : 3,5.43.ת בדירו
חיפוי  בח,רז מטב ור מטבח,כידה, ן, משטח עבוותחת

 רט המכר.שבמפ התיאורי (, לפמטבח
 5,000 --- --- --- קומפלט

3.3.1 
כולל ) מטבחלל ארונות הלכוי זיכ: 5,55.4,,6.5 ותבדיר

, מטבח טבח, ברזמ יורכה, ח עבוד, משטחתוןארון ת
 מפרט המכר.בי התיאור ש(, לפחמטבחיפוי 

 5,812 --- --- --- טלקומפ

3.3.3 
 , לפיטגרלי(ינ. כולל כיור אלליכר רחצה חדרחצה )ב וןאר

 ר.כמה פרטהתיאור שבמ
  --- 006 --- טקומפל

 
 גין זיכוי בלבד מחיר ב -רים יזואברבות בשר  ועותבקשא:  נו
 

 :תוערה
 קנהללים זיכוי פריט+התים כומחירכל ה.1
 

 כויים יזבגין  חיר מ  -תתקשור  / חשמלושא:  נ
 

סעיף 
מפרט ב

 מכרה
 תיאור

 חומר/
 העבוד

 'יח
ליח'  מחיר

 בש"ח 
 סה"כ מותכ

   72 פריט קומפלט יכוזי –ה רקר קיר/ תואדת מונק  3.7

   78 יטפר ומפלטק ויזיכ –מאור  קעתת בי  3.7

3.7 
 

   50 ריטפ פלטקומ יכויז – ןולפנקודת ט

 
 
 
 

 : שורת ל/תק החשמ טבלאותלות הער
 ר. (, במפרט המכ5בלה )ט  3.7 יף סע  ות לאחרי לרות כל הע .ראה 1
 . ע יצופני ב ל  וייםכמתייחסים לזי שורת חשמל/תק  חירון חיר המ. מ2
 

 ___ __ _______   ______ ____ __   ______ ______ 

  רהמוכ תמי תח     תאריך          ונה חתימת הק         

 

עיף ס
 במפרט
 המכר

 ורתיא
 ר/מוח

 עבודה
 יח'

וי יר זיכמח
 ש"ח ליח' ב

 ה"כס ותמכ

   110 טפרי מפלטקו ט המכר.פרר במאוחצה,  לפי התירלכיור  רזללת בוס 3.6

   130 פריט ומפלטק רט המכר.פמב אורה,  לפי התיאמבטיברז ל לתסול 3.6



 מותנה בהיתר בניה 
ן וכפוף לשינויים רק ע"י רשויות התכנו  מפרט נערך לפני קבלת היתר בניה 

 

                

 

 ,ד' ג' , 'בם א',  חינספ

 33  ך מתו 32 'עמ 9/9/19: אריךת/ריםחד B1 4 ם דג/E,F ים בניינ 421ש מגר/ שתכןמ ל מכר מפרט /ארקפ אביסרור ב / ניההבאיכות ל מסד
 

 

 דירהלו למבנה, ימושה ולשהוראות ראשוניות לתחזוק –' דנספח 

 

   .רה זקה בדיח בלת ה תימסר לקונה בעת ק  ,ימוש וש וקה תחזבר הנחיות חוברת מקיפה בד –  ושימוש קה לתחזו  הנחיות .1

בחשמל של המגבר  השימוש עלות מהן.  לקו ח א שרת את דירות הפרויקטשת, וזו ביתמל המשותפת של ה למערכת החש בריחו  - T.V-אנטנה למגבר  .2

 ף. תת הבית המשו מהוצאותהיה חלק 

ו  ל איטום המרתף, ו/אלשמירה ע ת  המתחייב ו/או ולנקוט בכל פעולה הנדרשתהבית, באמצעות וועד לפעול בעצמו ו/או ה מתחייב הקונ - מרתף איטום .3

סוס  רי ניים וביצועם חודררק, אי שתילת צמחיה בעלת שורשי    אך לאלרבות , עילל טום המרתף, כפי שפורטאייכון לי ספעולה שיש בה כדלהימנע מכל 

 ים. קינון חרקלמניעת   ופתי תק

מצנות  , "עיניים" וכן התח גוון, גידים , ופעות טבעיות כגון: הבדלי מרקםכפוף לתקנים, יתכנו תבריצוף וחיפוי ובת, בעיבאבן ט - יחיםדלים בין ארהב .4

 חלודה. מים דמויכתת באותבט רזל( המ)בנרלים  מי

נים  לא מסומ. כמו כן מכרת ה ומנים בתוכניונם בהכרח מס'(, אי בטחון וכו ירות שאים, קרות נו קי מודים,ין )עיד הבנ מערכת של - שינוי בחלקי בניין .5

ר קבלת  קונה לאח ה  ע"יה נעשה שינוי ל לכן כ ומחיצות. רות, רצפות, קירות גז וכו' בתק, מים, ביוב, חשמל, תקשורת ערכות מ בתוכניות נתיבי

 קדמת. מו  מקצועית  יקה דב '(, מחייב וכו)הריסה, פתיחה, החזקה 

, ביוב  ותחוץ(, ו/או למערכות אלקטרומכני , חלונות בחלל גבוה )פנים וקירות מסך קבוע, גוגחסומים בזישל פתחי בניה ה   - ה וניקוילתחזוקגישה ה .6

  תלוי, /מתרומםום , )פיג1139 יוהעומד בת" רשים לעבודות גובה ובציוד מתאים רש רק מואם נדוב מקצועלי ע"י בע רק יעשה  ם,ו/או גג/ות עליוני  ומים 

 נג וכו'(. סנפלי

ו/או המשותף(  רכוש הפרטי )בונים של מערכות ומתקני הבניין יבצע פעולות התחזוקה והתיק הקונה  - עת קה מונחזות שבר ותוק עבודות תחז ביצוע .7

 . מתאימים ומוסמכים בנושא עיסוקם לי מקצועות בעמצערק באר וצועי, אמקם ידע ביהמחיי

שירת  ם )חדרים ומרפסות(, לרבות ק טחים פרטיי עבר בשמ ריאפש הקונה , בחזיתות הבניין  קירותת, וגגו  ןו וניקי תחזוקה רך לצו  - פרטי מעבר בשטח  .8

 . ןיהענית בום, הכל כמקובל בנסיד מכני וכלייופיגומים, סנפלינג, הנחת צ

על נציגות  , ת עית ושוטפה מקצותחזוק חייבות המ ניות ואחרות ככות אלקטרוממבנה ובחלקיו השונים הותקנו מערב - רכות ף במעשוטיפול לט הדרכה .9

ה רכלצורך קבלת הדיוד, המתקינות הצו אהחברות ספקיות הציוד ים ו/או היצרננציגי חזקה במבנה, את וך לקבלת ה בסממן לז חלה החובה  הבית

 .חזוקה והתהשימוש ן לאופ

ם  העלולי ת ושינויים פעולוע רשאי לבצ הקונה אין  (, )דירותכר מועות בחוק הקב בתקופת הבדק והאחריות   - והאחריותדק הב פת בתקו םיינויש .10

 ן שלא בהסכמת המוכר. יבניה/המרכיבים השונים בדיר תקינות ותפקודיע על להשפ

 רות. ות חריפים או רעילים, באריזות פתוחות או סגולטים ריח ם הפוחסנים דירתיים חומרי מלאחסן ב חל איסור חמור - יםחומרים רעילן אחסו .11

  סמוכים למתקן תוח הממפלס פני הקרקע/פי ור )פיר( הנמוךם בהכולליחניה מכניים  במכפילני )גפ"מ(, ז פחמימבגונעים ם המבילרכיה החנאסורה  .12

 ים(. ימאלו קי)באם 

 

 

 

 ליות לדירהות כלהער

13.        

 פרטית. גינה ה ור ה ידת סרוכש  בעה י  עשה ע"( יולי הבניין קוז פני הקרקע בחצרות פרטיות )להרחקת מים משיפועי ניר שדוסי - דירות גן            .14

ם אלו לכלי ייםהמינימל ווחי הגישה ות ובמרנדרשה  דותע במיעלולה לפגוהחזקה(,  לת)לאחר קבונה לפת כלים סניטריים ע"י הקהח  - ם כלים סניטריי      .15

 .  3 חלק 1205תברואה( ובת"י למתקני  אות ורכאמור בהל"ת )ה 

להם לא תעלה  יחידות עיבוי שרמת הרעש שש רק ביעשה שימו נה,הקוויר ע"י וג האומיז ותערכמ  קו ויותקנום יסופבא  -  וג אווירהתקנת מערכות מז  .16

 תקן/ים. רגלי המ תחת ת , וכן בולמי רעידו קמת חידה ממובו הי במקום ויר חם פליטת א פוח מממ'  1.5 , במרחק שלdB55( A) על

עמודים, תאורה,  ורות, ]חג לו קיימות שא ככל ות רכקום מען מיבובחשיר, יש לקחת ג האוויזועבר תעלות מלצורך מ - התקנת תעלות למיזוג אוויר .17

   .ב החדש( וכו'[מצבות התאמתם ל מתזים )לר

מראהו  ד חיצוני של הדירה ו/או הפוגעים בחזיתו או בהנוגע לצוי יניסור מוחלט לבצע כל של עליו אנה מצהיר שהוסבר שח הקו  - תעולופ צועור ביאיס .18

,  ה ו/או התקנת מערכותנייצוף ו/או הבה ו/או שינויים בשכבות הרו הריסהלכי צנרת ו/אבמ רים ו/או עוד חדביי ן,נייף או בשלד הבהמשות כושאו בר

רדי רעש  או פעולות כגון אלה, שיש בהם בכדי לגרום למטו/ דירותין ב עים בתוך קירות הפרדה שקו כד',פלזמה ו T.Vמסכי  , רמקולים קנת התות לרב

 ובתקנות.  תקנים רעש המותרות בת ה מעל רמו חריגה  תהיה ש ופן ות שכנות, באת לדירידוורע
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  ך בשינויצורל בכל מקרה ש . יבוי אש הנחיות כנקלרים(, נקבע לפי ש )ספריוי איבי כומתז מערכות גילוי עשן/אשם מיקו - התרעהמערכות כיבוי ו  .19

 מקצועי. מיקומם או בעקבות חסימתם, יש להיעזר ביעוץ 

רו לקונה למשמרת,  מסרביים, אשר יהחברה )בכתב(, באריחים רזאישור שימוש, שלא ב  כל ין לעשותאריות והאח ק הבדבתקופת  -ים רזרבי חיםארי .20

 .קה חזוורך תלצ

  לרשות הקונה הדירה  ונות מעת העמדתפחות בשלוש השנים הראשן תכוף לבאופ המוגן, המרחבלאוורר  יש - ("קמד/מ רחב המוגן )ממ"אוורור המ .21

 . שמהם עשוי המרחב המוגן מבטן האדמה והנמצא בקירות הבטון   מופקצץ(, ה באגרגטים )ח  אלהימצון אשר עלול די גז ראדק שרימנת לסלעל  את וז

ך מעבר  ום לצורחר בעתם בקומה מש את כלל הדיירישר יש אחיצוני ילוץ ח  ם חלון/דלת, ימוק ןיבבניה ומקכל באחת מהדירות ב יתכן ו - וץילחלון ח  .22

ום יאפשר את המעבר  בפתח זה, וכי בעת חירקבוע ע סורג ייקבכי לא מתחייב  ,לוץיממוקם חלון/דלת הח אותה רכש דירה אשר ב ,ונה הק ט.וומיל

 . דלת החילוץ/וןבדירה אל חל

       

 

 תואחרות לילת כהערו

 ף זה. עות בריצום לגרום לשקיעלולי בת"לי "אבן משתרוצפים באריח ם, מעברים ואפילו דרכי נסיעה המלי על שבי  - םכבדינסיעה ברכבים  .23

 . עייםרקק יה תת חנ תפיז פחמימני )גפ"מ(, למרעים בגה לרכבים המונאסורה הכניס  .24

 ים במרתפים. תפאו משויים טם פרבשטחי ני )גפ"מ(,מימגז פח בהמופעל  ן כל מתקן ן ו/או לאחסקיבנוסף חל איסור חמור להת .25

 

 

 

 

           ________ ____    ____________    _____ _______ 

 ימת המוכרחת     תאריך          ת הקונה חתימ         

 


