
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

 למשתכן מחיר   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מ גבסו ובניו בע" ואלברט
 

 
 20.05.21  תאריך עדכון:                                                                                               28.11.18 – 14 רהוד ש מהמשהב" 

 עיר היין, אשקלון  שם האתר: 

  
 חדרים  3 מס' חדרים: 

  
 A :מדגם   הדיר

  
 ___ דירה מס': 

  
 1-8 מס':  ה קומ

  
 A,B,C,D,E,F,H,I,G בניין מדגם: 

  
 100,108,110 מגרש מס': 

  



 ר בניה מותנה בהית
ו לפני קבלת    מפרט נערך  נויים רק ע"י רש כפוף  היתר   תכנון ויות ה לשי

 

                        ___________                                           __________ __ 
 מת המוכר חתי                                                              נהחתימת הקו            

 

 , ג' ב'א',  נספחים 

 30  מתוך  2 'עמ 20.05.21תאריך:   / 100,108,110מגרש  /  14 משהב"ש מהדורה –למשתכן   רמפרט מכעיר היין, אשקלון /  /  סו ובניו בע"מגב  ו אלברט  / מסד לאיכות הבניה

  

 תוכן עניינים 
 

 פרטי זיהוי   פרק א. 
 

 . (1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש )  : 1סעיף 
 . (2.1-2.2) שוכהקונה רת ש זכו והבעל הקרקע   :2סעיף 
 מיקום הדירה בבניין, מחסן וחניה.  : 3סעיף 
 אור הדירה. ית   :4סעיף 
 חישוב שטחה. שטח הדירה ואופן   :5סעיף 
 (. 6.1-6.7ואופן חישובם ) , המשמשים את הדירה באופן בלעדי לדירה אוהמוצמדים פרוט שטחים נוספים     :6סעיף 
 ג(.-)א סטיות קבילות   :7סעיף 

 הבנייה. כנן ל מת כי רד א פרטי   :8ף סעי
 פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד.    :9סעיף 

 

 ין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה יאור הבנית פרק ב'. 
 

 . (1.1-1.6הבניין, הקומות ויעודה של כל קומה )  אורית   :1סעיף 
 . (2.1-2.19חומרי הבניין והגמר )  :2סעיף 
 ואביזרים.   אור הדירה, חומרי הגמרית   :3סעיף 

 גובה הדירה.           :3.1 ףיעס
 הצמודים לה.   ( רשימת חדרים וגימורים בדירה ושטחים 2)טבלה  :3.2סעיף 
 (. 3.3.1-3.3.3ארונות מטבח ורחצה ) :3.3סעיף 
 מתקן לתליית כביסה.  :3.4סעיף 
 רשימת דלתות, חלונות ותריסים.   ,(3)טבלה  :3.5סעיף 
 (. 3.6.1-3.6.8ואביזרי אינסטלציה נוספים )  ,ים(ז רב ם,ליברואה )כ מתקני ת  ,(4)טבלה  :3.6סעיף 
 . (3.7.1-3.7.11מתקני חשמל ותקשורת )  ,(5)טבלה  :3.7סעיף 

 (. 4.1-4.9מתקני קירור/חימום בדירה )  :4סעיף 
 . (5.1-5.3סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן )  :5 סעיף
 . 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 
 (. 7.2.1-7.2.5סידורים לכיבוי אש ) :7.2סעיף 
 חניה.   תפיץ במר ולאוורור מא :7.3סעיף 
 מערכת מזוג אויר מרכזית.  :7.4סעיף 
 ים. דייר וש ה מיש לם ויר בחדר/י: מערכת מיזוג א 7.5סעיף 
 דואר.  תיבות  :7.6סעיף 
 מתקנים ומערכות משותפות נוספות.  :7.7סעיף 

 (. 8.1-8.7חיבור המבנה למערכות תשתית )  :8סעיף 
 . רכוש משותף   :9סעיף 

 (. 9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף )ית  :9.1סעיף 
 ( 9.2.1-9.2.12חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף )  :9.2סעיף 
 ף )רישום ופרטים(. משותבית  :9.3 סעיף
 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.  :9.4סעיף 
 הבית.   החלטות בדבר ניהולסדרי קבלת  : 9.5סעיף 
 רותים המחייבים בקשר אליו. י שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובש :9.6סעיף 
 החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.  :9.7סעיף 

 

 פחיםסנ
 

 ספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף. ם נוסמכימ ' אח נספ

 הערות כלליות.   נספח ב' 

 נספח ג'    טבלת זיכויים.

 



 ר בניה מותנה בהית
ו לפני קבלת    מפרט נערך  נויים רק ע"י רש כפוף  היתר   תכנון ויות ה לשי

 

                        ___________                                           __________ __ 
 מת המוכר חתי                                                              נהחתימת הקו            

 

 , ג' ב'א',  נספחים 

 30  מתוך  3 'עמ 20.05.21תאריך:   / 100,108,110מגרש  /  14 משהב"ש מהדורה –למשתכן   רמפרט מכעיר היין, אשקלון /  /  סו ובניו בע"מגב  ו אלברט  / מסד לאיכות הבניה

  

    A : מדגםדירה  עיר היין, אשקלון  שם האתר: 

 חדרים   3 מס' חדרים:   

 ___ דירה מס':   

 ___ : מס'  קומה   

 ___ מחסן מס':   

 ___ מס':   חניה  

 ___ : מדגם  בניין  
 

 

 כר" "מפרט מ

 1974  – ד לפי חוק המכר )דירות(, התשל" 

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

 ים שונים( י בעניין חיובים וזיכו 

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 ( רה"חב"האו  ת"/וכר"המ)להלן     ו בע"מ.ינ ב וסו גב ואלברט:  בין נספח לחוזה 

                                             ת.ז        ין:  בל

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

 

       מתאריך:

 

 פרטי זיהוי     א.
 

     .13 :מס'בית  קונדיטון.:  רחוב אשקלון.: ישוב .1   

 . 100,108,110 :מגרשים. ,62,63,64,66,67,68,20,11,12,14,198,106,7, :מס' ותקלח .42788,3387, גוש מס': 1.1 

 .1006תמל/החלה במקום:  תכניתה  1.2

 

 רשות מקרקעי ישראל )ר.מ.י(. :בעל הקרקע .2  

 .חכירה :הזכות שהקונה רוכש בדירה

 .מקרקעי ישראל רשות :שם המחכיר  2.1

 . 31.12.2018 :תחילת תקופת החכירה .שנים 98+שנים 98 תקופת החכירה:  2.2

 

 ( "הדירה"להלן ) דירה מס' וקומה: .3

 

פרוזדור, חדר   המשמש גם כחדר שינה(, ממ"ד, -מרחב מוגן דירתי )להלן  חדר שינה הורים, ,פינת אוכל, מטבח כניסה, חדר דיור, :רהבדי  .4

סומן לפי המ - שמש )צרהת רפס, מיור(חדר דיאה מיצמרפסת שמש ) ות,ר יש  פסת, מר)בית שימוש נפרד( אורחים שירותי, (אמבטיהכללי ) רחצה

 .  בתוכנית המכר(

 



 ר בניה מותנה בהית
ו לפני קבלת    מפרט נערך  נויים רק ע"י רש כפוף  היתר   תכנון ויות ה לשי

 

                        ___________                                           __________ __ 
 מת המוכר חתי                                                              נהחתימת הקו            

 

 , ג' ב'א',  נספחים 

 30  מתוך  4 'עמ 20.05.21תאריך:   / 100,108,110מגרש  /  14 משהב"ש מהדורה –למשתכן   רמפרט מכעיר היין, אשקלון /  /  סו ובניו בע"מגב  ו אלברט  / מסד לאיכות הבניה

  

   שטח הדירה .5

 : כללים אלה המחושב לפי .______ מ"ר :שטח הדירה הוא

 קירות החוץ של הדירה. העוברים על פניהם החיצוניים של  נוצר על ידי הקוויםתוך המצולע ההשטח הכלוא ב )א(

   –לעניין זה 

  בינה לבין שטח משותף  סת השמש,הדירה לבין מרפן לה, לרבות ביחוצה מש הן מילבה ד בין הדיר קיר המפרי –" קיר חוץ " (1)

 דירה או תוכנית אחרת.בקומה או בינה לבין 

 במרכזו של קיר החוץ; רה אחרת יעבור קו המצולע האמור דירה לבין דימפריד בין ה כאשר קיר חוץ

 ו את החיפוי.ני הקיר יכללפאבן  יו פחי עם ור; בקירגימ בלא פני הקיר –" פניו החיצוניים של קיר חוץ " (2)

 דירה.ל המפלסים בסכום שטחי ככל מפלס בדירה; שטח הדירה יהיה בדירה רב מפלסית יחושב ויפורט השטח לגבי  (ב)

 המשטחים המשופעים והאופקיים;  חת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל שטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם א (ג)

 גות. המדרלה מהלך נו עוממש לס למפח יצורף השט

  1970 –אגרות(, התש"ל )בקשה להיתר, תנאיו וואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה לו רק השטחים שגובהם תהשטח ייכלבחישוב  (ד)

 תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(.   –)להלן 

   הדירה. בשטח לולכ נואי ש, ובחלק ב' 9.4 : ראה סעיף שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה (ה)

 

 :ירה או המשמשים את הדירה באופן בלעדי פים המוצמדים לדפירוט שטחים נוס .6

דמוי תקרה )לא   ]קירוי הכוונה למשטח מלא ות/שמש מקורההת ו /מרפס ן /מתוכה ._ מ"ר______  :( 1)בשטחשמש  תו מרפס 6.1

 . ___ מ"ר____: בשטח, אחת מעל בלבד[ פרגולה( הנמצא קומה

 המוצמדת(;  החניהכנית שטחי החניה עם סימון מקום )יש לצרף ת כר.כנית המתבכמצוין : ס'מ ורהק מ א/ל מקורהחניה  6.2

 המוצמד(; ת המחסנים עם סימון מיקום המחסן )יש לצרף תכני .__ מ"ר_____  :(2)בשטחדירתי מחסן  6.3

 .אין :(3)מרתף דירתי בשטח 6.4

 . אין: חבשטמוצמד לדירה גג  6.5

  ן.אי :(4)חטבש חצר מוצמדת 6.6 

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

 הדירה(. רצפת  ממפלס ךמונה הייר ות סמת ה)יתכן ומפלס רצפמסומן בתוכנית המכר. כל שכ :מסתור כביסה

  

 הערות לחישובי השטחים: 

 המצולע הנוצר על ידי הקווים צפה הכלוא בתוך הרמרפסת הוא שטח ת לדירה; שטחה של ימרפסת חיצונ –" פסת שמש רמ" .1

גובלים  ירה הד ה תירושל קהבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים ים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ או המעקים העובר

 ת.במרפס

הרקיע כפוף  ורלשמש ו/או לא אשר מידת חשיפתה לקה, מות או בחבשלאו מקורה חשופה ו/ ,הכוונה "שמשמרפסת "מובהר כי 

 שיש בה כדי להשפיע על  להוהן מחוצה  הקרקע למיקומה בבניין יחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחום

 . שלשמשיפת המרפסת ח

בינו לבין חלק של דירה  המחסן מפריד ר קיר הקירות; כאש ן בתוספת שטחהשטח הכלוא בין קירות המחס וא , הו של מחסן שטח .2

 יכלל שטח הקיר במלואו. יהקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף  רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של  ייכללת אחר

 "מ;  ס  20  מתחת לקירות החוץ בעובישטח תיאורטי מרתף בתוספת ץ של הוח הות , הוא השטח הכלוא בין קירשטחו של מרתף .3

כאשר קיר   השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר; ל רקכלייריד בינו לבין חלק של דירה אחרת מפ ר המרתף כאשר קי

  ייכלל שטח הקיר במלואו.המרתף גובל בשטח משותף 

המופיע במפרט   חצר בין שטח ה  5%ד ור של עיה בשיעיר סט ; תותהפקיבה , את שטח הקירות התומכיםכולל חצרשטחה של  .4

 למעשה. כר לבין השטחהמ
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ו לפני קבלת    מפרט נערך  נויים רק ע"י רש כפוף  היתר   תכנון ויות ה לשי

 

                        ___________                                           __________ __ 
 מת המוכר חתי                                                              נהחתימת הקו            

 

 , ג' ב'א',  נספחים 

 30  מתוך  5 'עמ 20.05.21תאריך:   / 100,108,110מגרש  /  14 משהב"ש מהדורה –למשתכן   רמפרט מכעיר היין, אשקלון /  /  סו ובניו בע"מגב  ו אלברט  / מסד לאיכות הבניה

  

 סטיות קבילות: .7

 קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה:  לן הן סטיותלה המפורטותהסטיות 

גדולה   ר תותר סטייהשל חצ החטן שובין השטח למעשה; ואולם לעניי  6-ו 5בין שטח כמפורט בסעיפים  2%סטייה בשיעור של עד  )א(  

 יל.לע 4והערה  6.6כמפורט בסעיף יותר 

  ם למעשהמידות האבזריזרים במפרט ובבין מידות הא 5%ור של עד עבשי הי יטס (ב)

 

 .בע"מ םינפוב "סיטי בי" אדריכלות ועיצ  "(:האדריכל)"להלן "  שם עורך הבקשה להיתר .8

 , בני ברק.7מצדה  : כתובת 03-6228642 פקס: 03-5403938 : טלפון  

 office@citycee-arch.com :דוא"ל 
 
 

 דוד ציזלינג הנדסת בניין בע"מ.  "(:המהנדס)להלן "  השלד י לתכנון שם האחרא .9

 ת. , רחובו6המנוף  : כתובת 08-9366501 :פקס 08-9366394 : טלפון  

 zisling@zahav.net.il   :דוא"ל 
 

 

 תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה  ב. 

הבניין או  חזית  בבניין, בתנאי שלא ישנו את וחלקים אחרים חרותאלהכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות  רשאיוכר מה    *

 . תף שטחים ברכוש המשו

 . התקן הישראלי דרישותיו לפי והמלאכות יה םיוצרכל המ *

 

 יןני תיאור הב .1

 " שיבנו ע"י החברה במתחם אחד.I,H,G,F,E,D,C,B,Aדועים כדגמים "בניינים דומים הי 9בנין מגורים ''גבוה'' אחד מתוך  1.1

 .ולםלכ ף תת קרקעי משות ף ת רת מקומות למגורים מעל קומ 9הבניין כולל קומת קרקע )בעיקרה למגורים( ועוד 

טת י החלגפי, לפל לפי החלטת החברה וירשמו כבית משותף אחד מורכב ו/או רב אביהבניינים ייבנו בשלבים או במק

 שות המוסמכת. הר

               

 ; , הכוונה למגורים בלבד)*(דירות למגורים;  דירות 36 :בניין  לכב      1.2

 

 שנועדו למגורים, יםחדר או מערכת חדר -"דירה"נאמר, ת" "הגדרו  1סעיף  4197 - דל"( התשדירות)לפי חוק מכר  )*(

 או לכל צורך אחר. לעסק,

 

mailto:office@citycee-arch.com
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                        ___________                                           __________ __ 
 מת המוכר חתי                                                              נהחתימת הקו            

 

 , ג' ב'א',  נספחים 
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 של כל קומה  ין וייעודהני בב קומותפירוט ה – 1טבלה מס'  1.3

 

 : (100,108)כל מגרש ינים בקבוצת בני מרתף משותף לכל 
 

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  ןהקובעת לבניי

  ת ודירמספר 

 בקומה
 רותעה סוג השימוש 

 --- -1 מרתף  תקומ

מיסעות, מעברים,  , אופניים  ות חני חניות, 

ת,  דרי מדרגו , חותליע מ, ות קומתי ת ו מבוא

מים וחדר משאבות, חדר   ימחסנים, מאגר

  י חדר בלבד(,  100)במגרש  שנאים )טרפו( 

מתקנים  פירים, חשמל /תקשורת, 

המתכננים   ומערכות טכניות לפי דרישת 

 ת. והרשויו 

ים  מם הסופי של המתקנו קי מ

החלטת  והמערכות יקבע לפי 

 . יםהמתכננ 

קמות  יתכן ומערכות שונות הממו 

 . ים /רתו גם האחר יש  אחדבבניין  

 
 

 : (110)במגרש  מרתף משותף לכל הבניינים
 

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

  ת ודירמספר 

 בקומה
 רותעה סוג השימוש 

 --- -1 מרתף  תקומ

  תו מיסעות, מעברים, מבוא  חניות, 

מחסנים,   ,ת דרי מדרגו מעליות, ח, ות קומתי

מתקנים ומערכות  פירים, ,  טכנים   םרי חד

 ת. טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויו 

ים  מם הסופי של המתקנו קי מ

החלטת  והמערכות יקבע לפי 

 . יםהמתכננ 

ות הממוקמות  יתכן ומערכות שונ 

 . ים /ין אחד ישרתו גם האחר בבני 

 
 ל בניין: כב
 

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה הקומת פלס למ

 )ד(  ייןבנת להקובע

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 2 ע קקר ןלבנייקומת הכניסה 

מבואה יסה )לובי(, את כנ, מבו )גן( מגורים

דורים, מעליות, חדר  וזפר קומתית, 

מדרגות, חדר לרווחת הדיירים, חדר  

ומערכות    רים, מתקניםים, פי , מחסנ תעגלו 

 יות. נים והרשו טכניות לפי דרישת המתכנ

, חניות אופניים,  יות חנ בפיתוח:

 אשפה טמונה, צובר גז. 

 1-8 מגורים קומות 
4 

 ( המו ק כל)ב

ם,  ומתית, פרוזדורי מגורים, מבואה ק

ת, פירים, מתקנים  גו מעליות, חדר מדר

ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים  

 והרשויות. 

--- 

 מגורים עליונה קומת 

 )פנטהאוז(
9 2 

  פרוזדורים,,  אה קומתית מגורים, מבו 

דר מדרגות, פירים, מתקנים  ת, חליו מע 

ים  ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננ

 ויות. ש רהו 

--- 

 וןגג עלי

 )ראשי(
--- --- 

ת סולאריות, פירים, כוחדר מדרגות, מער

מתקנים ומערכות טכניות )משותפות/  

 י דרישת המתכננים והרשויות. פרטיות(, לפ 

--- 

 --- --- --- 10 ורים סך הכל קומות למג

 )הראשי(.  במניין הקומות לא נכלל הגג העליון 11 קומות בבניין הכל סך 

 
  :והבהרות תו רהע

  .הבניה יבטבלה בהתאם להיתר שינוייםייתכנו  (א)



 ר בניה מותנה בהית
ו לפני קבלת    מפרט נערך  נויים רק ע"י רש כפוף  היתר   תכנון ויות ה לשי

 

                        ___________                                           __________ __ 
 מת המוכר חתי                                                              נהחתימת הקו            

 

 , ג' ב'א',  נספחים 

 30  מתוך  7 'עמ 20.05.21תאריך:   / 100,108,110מגרש  /  14 משהב"ש מהדורה –למשתכן   רמפרט מכעיר היין, אשקלון /  /  סו ובניו בע"מגב  ו אלברט  / מסד לאיכות הבניה

  

 הבניה  בתקנות התכנון ו יא הכניסה הקובעת לבניין ]כהגדרתה לבניין, יש לציין איזו מהכניסות ה  אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  )ב(

 [. )בקשה להיתר(  

 

 :בכל בניין ראשי( ) ףמשות חדר מדרגות 1.4

   גג.ה עד למפלסמרתף ממפלס מקורה  : מדרגותאפיון כל חדר ; 1:  ן י ינב כלבהמדרגות  י /מספר חדר

    אין. :חדרי מדרגות נוספים

חדר  עם או ו/ שמלית ללאותהיה ח 24.81ות תתאים לדרישות התקן הישראלי למעליות מס' / יהמעל: יש; בניין כל ב מעליות 1.5

   . תונחת  11: תו מעלי למספר התחנות ; 2: בניין כל ב המעליותמספר מכונות. 

   להוראות כל דין(. יש. )באחת בלבד בכל בניין, בהתאם :)*(פיקוד שבת מנגנון  ;,88: תו מעלילמספר נוסעים 

ולכל ועד לתקרת התא   עקההמ ובהן מראה מגחורי תותקקירות התא יצופו פלב"ם בלוחות אנכיים. על הקיר בא :תאכל  גימור

נור או  תב צבוע קרת התא תהיה צבועה בצבע סופימ"מ לפחות. ת 27של  יבבעווחב התא. ריצפת התא תצופה בגרניט או שיש ר

אסף  מאסף מטה מעלה )בקומת הקרקע מ : יהיהפיקוד המעליות עקיפה.מונמכת ותותקן בה תאורה ישירה או  תכוסה ע"י תקרה

 ד". הפיקוד פיקוד "יע היה יה, ולל ארבע מעליות או יותר, שהינן צמודות אחת לשנייה באותה שורהכין בני. בהכיוונים(לשני 

 / ש'. 1.6מהירות  :הקומות רפסבהתאם למ נקבעתת ו המעלימהירות 

 . אין :מרעמדת שו  1.6

בהתאם לסעיף   ו/או חב' הניהול דיירי הבניין תיגו נצ  תקבע ע"י , שהפעלתו מעלית בעלת מנגנון פיקוד שבת מובהר כי הכוונה ב  – " ת"מעלית שב  )*(

 . 1969-ט"כ תש ז' בחוק  המקרקעין  59

 

 : (ין )בכל בני  ודות גמרבניין ועב חומרי ה  .2

 

 .,להרגי בבשילו מתועשת ו :שיטת הבניה; השלד לפי תכניות מהנדס :שלד הבניין  2.1

 ; דלשה דסלפי חישובי מהנ :עובי  .םומיים מתועשים/טר נטיאלמזוין מבטון מו/או  ויןבטון מז :חומר :ת קומת קרקערצפה ותקר 2.2

    . 1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  :בידוד אקוסטי  1045 קן ישראל מס'י תלפ :תרמי בידוד 

   .1045מס'  לפי תקן ישראלי :בידוד תרמי ; השלד לפי חישובי מהנדס :עובי  .בטון מזוין :חומר :רצפה ותקרה קומתית 2.3

   .1חלק  1004' לפי תקן ישראלי מס  :. בידוד אקוסטי יועץטת הלהח לפי :בשיטה

  מניעת החלקה.שות התקן הישראלי לי רם יהיה נגד החלקה בהתאם לדין המגורי ריצוף בני

  ד.שלה י מהנדס: לפי חישובעובי השלד.  מהנדס  תכנוןאו אלמנטים מתועשים מבטון, לפי וין, זמ: בטון חומר: גגות הבניין  2.4

   .1045לפי תקן ישראלי מס'  :בידוד תרמי   .טייםנבלרם הודרישות התקני לפי הנחיות היועץ :ואיטום קוזני  שיפועי 

מתועש /מתועש באם מכלול .השלד מהנדס נחיותה ו התכנון האדריכלי לפי בשילוב רגילה ה,ת למחצמתועש/מתועשת: חוץ  תו קיר 2.5

 , (רחא  וא או בלוק תאי )איטונג ,גבסבלוקי חות גבס, ול ,רותהפונה לדי חוץ ובצד בדופן פנימית של קיר ה ,למחצה

 . 1045ישראלי מס'   לפי תקן :מי בידוד תרהמהנדס. ן ו נתכ: לפי עובי  ינה הרלבנטית.מידה בתקבכפוף לע להכו  

 ירוק" של מכון התקנים הישראלי. היו בעלי "תו תקן רות פנים י י קצבעי תקרות ו 

 : ץ ירות חוגימור ק 2.6

 נאים בהיתר הבניה. לפי הת. הכל אחרוי קשיח פיח  או/אבן טבעית ו/או אבן מלאכותית, ו: עיקרי  ,פוי צי /חיפוי  2.6.1

 ולב עם חיפויים אחרים;  שמ שכבות( 2: טיח )ץ וחטיח  2.6.2

 ת. וחלוקת הציפויים בתאום עם הרשות המקומי , גווןריכל יהיה רשאי לשנות סוגדאה :חיפוי אחר 2.6.3

  מהנדס   נחיות ה או משולב, לפי ו/ (אחר וא ו/י )איטונג תא  קולבאו ו/או בלוקי בטון  מזוין ו/  בטון  :חומר :ירותדהן ת הפרדה בירו קי  2.7

 .  1חלק  1004הנדרש על פי ת"י    ובכל מקרה יעניקו את שיעור הבידוד האקוסטי   , האקוסטי   השלד והיועץ 

 ן לפי תכנון המהנדס, גובה לפי תכנו ו משולב ו/א וק בטון ו/או בל : ר וגובה)ככל שיש(: חומ חצרות/מרפסותקיר הפרדה בין 

 .יכלרדאה

 :ותמדרג חדר  2.8

ת  לחדרי המדרגו יהבידוד האקוסט ;לפי חישובי המהנדס: עובי לב. וין או בנוי או משוזמבטון : חומר: מעטפתקירות  2.8.1

 והמעלית יבוצע על פי הוראות כל דין.



 ר בניה מותנה בהית
ו לפני קבלת    מפרט נערך  נויים רק ע"י רש כפוף  היתר   תכנון ויות ה לשי

 

                        ___________                                           __________ __ 
 מת המוכר חתי                                                              נהחתימת הקו            

 

 , ג' ב'א',  נספחים 

 30  מתוך  8 'עמ 20.05.21תאריך:   / 100,108,110מגרש  /  14 משהב"ש מהדורה –למשתכן   רמפרט מכעיר היין, אשקלון /  /  סו ובניו בע"מגב  ו אלברט  / מסד לאיכות הבניה

  

מכון תקן ירוק" מטעם תו " לבע)ם( כדוגמת הריצוף + טיח וצבע אקרילי פנלים )וליחיפוי בשיפ :חומר :יםנפגימור קירות  2.8.2

 הישראלי( עד לתקרה.  התקנים

 הישראלי(.  יםנ קבעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון הת) יד סינטטיסו טיח  :חומר :התקר רוגימ

 ם תקניבן בהתאם לדרישות הט לצמנ צוצלן או טר גרניט פורניין המגורים יהיו מאבן נסורה או מדרגות ב :תמדרגו  2.8.3
 

 . מחוספסים כנגד החלקהתואמים לאורך המדרגות והפודסטים ופסים  וליםשיפ עלותהרלבנטיים, וב

 יבוצע על פי כל דין. המדרגות והמעלית/יות טי לחדר/יסוהבידוד האק  :ד אקוסטי דובי  2.8.4

 . 1142, בהתאם לת"י יד(חז )לרבות מאאו משולב מתכת ו/או בנוי ו/  :מאחז יד /מעקה 2.8.5

   המדרגות. חדרבאמצעות  :לגג יהלע 2.8.6

 : תקומתי מבואה )לובי(  2.9

או קרמיקה או גרניט )שיש( יפוי קשיח, דוגמת אבן נסורה חב יהיהגימור קירות פנים  :חומר :קומתיתה ואמב  גימור קירות פנים

  ים" מטעם מכון התקנקורקן י בעל "תו ת)ח וצבע טי וצעח יבפוי הקשימעל החי ,תלפחו  פורצלן, עד לגובה משקופי הדלתות

 עד לתקרה.  הישראלי(

במקרה של תקרה מונמכת לא  . (יהישראל  מטעם מכון התקניםל "תו תקן ירוק" עב)סינטטי  סידטיח +  :רתקרה: חומגימור 

 .  אבן נסורה או גרניט פורצלן: ריצוףיבוצע טיח מעל תקרה זו. 

 :תי אשר סהובי( כני מבואה )ל 2.10

  בה משקוף דלתלפחות עד לגוופורצלן,  קרמיקה או גרניטאבן נסורה )שיש( או חיפוי קשיח, כדוגמת  :רחומ :ימור קירות פניםג

 )בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי(. ע טיח וצבע אקריליצומעל החיפוי הקשיח יבסה. הכני

 קורטיבית. קרה דת  וא נהו/או תקרת מש ק"(,ירוקן ל תו תי )"בעסינטט סיד טיח + :חומר: גימור תקרה

קן  בת םיהעומדו מ"ר,  0.64-מ יפחתח האריח הבודד לא מסוג גרניט פורצלן. שט אבן נסורה )שיש( או אריחים :חומר: ףריצו 

 . למניעת החלקה 2279הישראלי 

טבעי צבוע  טוןב :חומר: גימור תקרהינטטי. סין במלבצבוע  ב,ולו/או מש ו/או טיחבטון טבעי   :גימור קירות חניה: חניה מקורה 2.11

יות, נ חשופעת, כולל סימון לא מ במסעהמוחלק  בטון  ה משופעת בין הקומות.עסבמ : בטוןגימור רצפת חניה. טטין סינבמלבי

 ות יועץ התנועה.מספור ושילוט לפי הנחי 

   .6.1.3יף סע תוחעבודות פיאה : ררהמקורה לרבות מערכת תאו  גימור חניה חיצונית לא       

 :  חדרים לשימוש משותף       2.12

 .  ('ווכ  ארונות חשמל, מים )למעט גומחות,, סופרקרילוגמת סינטטי ד  צבוע בצבעטיח  :קירות  גימור:  חדר לרווחת הדיירים       

 . תקניםן ה מכוירוק" מטעם  ו תקןבעל "תד. כל הצבעים, יס פוליסינטטי דוגמת   צבוע בצבעטיח  :הגימור תקר       

  . או משולבאו פורצלן אריחי קרמיקה או טראצו  :רצפה רו גימ       

   :וכדומהחדר/ים טכניים )ככל שיהיו( וחדר עגלות 

  -בחדרים טכניים  :הגימור תקר. (ארונות חשמל, מים וכו'  )למעט גומחות,יסיד, לופ גמת צבוע בצבע סינטטי דו: טיח גימור קירות

 ירוק" מטעם מכון התקנים.  ןקכל הצבעים, בעל "תו תי. ע סינטטע בצבן צבובטו

 .או משולבאו פורצלן : אריחי קרמיקה או טראצו גימור רצפה

 או לפי היתר הבניה. בורות לאשפה טמונה: פהאצירת אש

 

  :ותהער

 .מכון התקנים הישראלי  עםכל צבעי תקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מט. 1

 יהיה בהתאם לדרישות התקן  )בדירות ובשטחים המשותפים(חלקי הבניין השונים בריצוף  ה של הקלהחדרגת מניעת ה .2

    .למניעת החלקה 2279הישראלי 

 

         פתיחה חשמלית הנשלטת על ידי מערכת  תלאלומיניום מזוגגת, בעדלת  ניין תהיההכניסה לבדלת  :ן י ני לב תשי רא דלת כניסה    2.13

  .יר שמןזחומאינטרקום        

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

 .דלתות פח : דלתות חדרים טכניים    
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    אין.: קומתי  לובי  דלתות    2.15

 .יש :משותפים  וחלקים חדרים ,ים טכניים/חדר יות,נח ,קומתיותמדרגות, מבואות  לובי, חדר, ן לבניי בכניסה , רהתאו     2.16

       ולחצן מתוך  מבואה קומתית/הדלקת אור בכל קומה, ומנגנון שבת לתאורת לילה קבועה בחדר המדרגות יהיו לחצן  םיורבבניין המג   

   .אה קומתיתבומ/תורגד מהירה להדלקת  אור בחדר דה  

  האדריכל. צובי עי ד(  בגוון לפהחיצוני בלב ופף צבוע בתנור או ציפוי אחר )בחלקםכמפח  :חומר :ארונות חשמל, גז ומים    2.17

     ואמונה נפרד לכל מחסן,  או לחילופין התקנת חיבור הזנות החשמל של כל המחסנים למונה נפרד, :דירתייםתאורה במחסנים       2.18

 . ותט בחירת המוכר והחל עפ"ין משויך המחס הדירתי אליולמונה       

    של הבניין/ים לפי  הזנה ממערכת החשמל של הרכוש המשותף  .שי :יות משותפותלמערכות אלקטרומכנלתאורה ו חיבור חשמל    2.19

  הסמוך וישרתו גם ו/או ימוקמו בבניין וך מ הס ןיהבניין, אך ימוקמו בבני תכנון מהנדס החשמל )יתכנו מערכות משותפות אשר ישרתו    

 לאישור הרשויות השונות(.  הבניין, בכפוף    

 ומואר. עיצוב המספר יהיה לפי דרישת הרשות המקומית.מספר בניין חיצוני   קןיין יות ת הבנבחזי מספר בניין:   2.20

 

 י זיהוי( פרט –תיאור הדירה )בנוסף לאמור בפרק א'  .3

 : *הגובה הדיר 3.1

 .מ' 2.50-לא פחות מ ף עד תחתית התקרההדירה מפני הריצו  בהגו    

 ; מ' 2.05 -: לא פחות מגובה חדרי שרות ופרוזדור   

 מ'; 2.05 -לא פחות מ: ם נרכש(דירתי )בא סן *גובה מח  

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

 

  בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינימליומיות ותקרות משנה. מק תכו מנהות, בליטות, ורות, מערכלמעט תחת קהערה:  *

 ע על פי דין.ובהק בה המינימלי בוע לגבי חלקי דירה על פי התקנות לא יפחת מן הגוקה

 

 המשמשים אותה.בדירה ובשטחים המוצמדים לה או  רשימת חדרים וגימורים –  2טבלה מס'          3.2

 (.טבלה זו חר אשל ,תהבהרו /ט יתר בהערותפרו  )ראה 
 

 (1)מר קירותוח תיאור 

 ( 2)גמר קירות ותקרות
 (4)דות אריחי חיפויימו

 )בס"מ( 

 (4)וחיפוי  (3)ריצוף
 "מ( ס ב )   דות אריחים י מ 

 ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א  

 בשקלים חדשים 
 הערות

 ך. הערות בהמשראה פרוט ב אין ( 3)ראה  ( 2) ראה (1)  בלוקי בטון  בטון,  כניסה 

 . ך שראה פרוט בהערות בהמ אין ( 3)ראה  ( 2) ראה (1)  וקי בטון לב , ן וטב ר חדר דיו 

 (1)  בלוקי בטון  בטון,  מטבח 

 ןאי ( 3)ראה  ( 2) ראה

 ות בהמשך. רע הבראה פרוט 

 אין ( 4)ראה  חתון ת חיפוי מעל משטח ארון  

 . הערות בהמשך רוט בראה פ  אין ( 3)ראה  ( 2) ראה (1)  בלוקי בטון  בטון,  פינת אוכל 

 . בהמשך  ראה פרוט בהערות  אין ( 3)ראה  ( 2) האר (1)  בלוקי בטון  ן, בטו ר ו ד ז ו פר 

 . ראה פרוט בהערות בהמשך  ןיא ( 3)ראה  ( 2) ראה (1)  בלוקי בטון  בטון,  חדר שינה הורים 

 ממ"ד 
 בטון מזוין  

 א " לפי הוראות הג
 . ראה פרוט בהערות בהמשך  אין ( 3)ראה  א רט הג" מפ ילפ

 לי ל כ ר רחצה  ד ח 
 )אמבטיה( 

 (1)  בלוקי בטון  בטון, 

 אין ( 3)ראה  ( 2) ראה

 . בהמשך ת בהערו  טרוראה פ 

 אין ( 4)ראה  גרניט פורצלןחיפוי 

 (1)  בטון י וק לב , ן בטו רחים שירותי או 

 אין ( 3)ראה  ( 2) ראה

 . ראה פרוט בהערות  בהמשך

 אין ( 4)ראה  גרניט פורצלןחיפוי 
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 (1)מר קירותוח תיאור 

 ( 2)גמר קירות ותקרות
 (4)דות אריחי חיפויימו

 )בס"מ( 

 (4)וחיפוי  (3)ריצוף
 "מ( ס ב )   דות אריחים י מ 

 ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א  

 בשקלים חדשים 
 הערות

 . ראה פרוט בהערות בהמשך  אין ( 3)ראה  ( 2) ראה (1)  וקי בטון לב בטון,  מרפסת שרות 

 אין ( 3) ראה 2.6ראה סעיף  (1)  ן ובט י ק בלו  בטון,  ת שמש  ו מרפס 
 . 2.6 יףע ס  החיצוני ראחיפוי/ציפוי קיר 

 ראה גם פרוט בהערות בהמשך. 

 3.4ראה סעיף  אין אין ( 2) הרא (1)  בלוקי בטון  בטון,  מסתור כביסה 

 דירתי  מחסן  
 מחסן מוצמד   ו א 

 ( וצמד ה ש )ככל  
 אין ( 3)ראה  ( 2) ראה ( 1)בלוקי בטון   בטון, 

תכנון  לפי  ןס מחעובי קירות 
 ולפי כל דין.   האדריכל/המהנדס 

 לטבלה: רות והבההערות 
 

  :חומר קירות ( 1)

 להלן:  תנאיםבס או לוחות גבס בבטון תאי/בלקי ג וקיבל/ןטו ב יבטון/בלוק :קירות ומחיצות הפנים בדירה יהיו עשויים מ

 מ"מ לפחות. 0.6פן הפרופילים ודעובי  -

 מ"מ לפחות. 70רוחב הפרופילים  -

 / מינראלי(. ק"ג למ"ק )צמר סלעים / זכוכית 12בצפיפות של לחות  2" דודיב -

 צד של מחיצת הגבס יהיו אחד מאלה:ל מכ

שופר לנגיפה בעל  מומ"מ לפחות, מחוזק  15.9ן לוח בעובי קרומית(, או לחילופידו  צהיחממ"מ לפחות ) 12.5לוחות בעובי  2 -

 (. ק"ג/מ"ק לפחות 1000צפיפות גבוהה )

 התאם להוראות ומפרטי היצרן/ספק הלוחות. יהיו ב עויצ פרטי הב

 ד אחר התקנת הלוחות ויאשר בכתב את התאמתם למפרטיו. קוח צמופי בצעספק הלוחות י /יצרן

 

ניתן שמעטפת הפנים של קירות אלו שת למחצה, עוהמתועשת / מת שיטהות החוץ מבוצעים בה רוויה, כאשר קיר ניבב :ץ וח תקירו 

בידוד ": 1045לרבות בת"י  יתנטבה בתקינה הרלאו בלוק תאי. הכל בכפוף לעמידבלוק בטון  , בלוקי גבס,סבג עשויה מלוחות תהיה

 " או מבלוקי בטון. םי"כעמידים למ היצרןע"י  קים המוגדריםהקירות בבלו יבנו רהמק לבכ הצרח בחדרי, בכל מקרה. " םתרמי של בנייני

 

 :תקרות/גמר קירות ( 2)

 בהתאם ב המוגן הגמר יהיהמרח. ביה של הקירות+ צבע אקרילי או בהתאם לחומר הבנטיח ית יהיה, בנציונלנוק : בבניהגמר הקירות

 . בןל :גוון  .+ צבע אקרילי  הנחיות פקוד העורף ל

 : לבן. גוון  .+ צבע אקרילי הנחיות פקוד העורף ל םבהתא היהגן הגמר י במרחב המו. סינטטי+ סיד טיח  :תקרות רמג

 )בתחום ללא חיפוי(: צבע אקרילי.  צה ושירותיםח ר י גמר קירות בחדר

 

 :סותות במרפגמר קיר

 ירות במרפסות יהיה כדוגמת כלל החזיתות ללא תשלום נוסף.  הק גמר

או בנוי   הרלבנטייםהתואמת לדרישות התקנים  תים משולב עם זכוכיוינחרת(. מעקה אלומ)באם לא נקבע א :סותמרפהת ו ק עעיצוב מ

 כדוגמת החזית. 

 

 . אלי ישרכון התקנים ההתקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מי עבצ כל

 

   :ריצוף ( 3) 

ים בכבישה ר צו: אריחים מי 314 עפ"י הגדרתם בת"י ן(,צלן )גרניט פורצלפור וגמס  אריחים בכל חלקי הדירה ובמרפסות יותקנו כללי: 

 נטיות. סוג א' העומד בדרישות התקינה והחקיקה הרלבם יהיו מ יחיראה (. Bla)כינוי  0.5%-שספיגותם הממוצעת אינה גדולה מ 

 י הקונה.  ע" וחרבנש אריח יותקנו אריחים אך ורק מאותה סידרת ייצור בהתאם לדגם ולגוון ת מידבכל  

הקירות חיפוי   רגמס"מ לפחות, אלא אם כן צוין ב 7בגובה ומאותה סדרת ייצור יצוף ר הות מחומר יקף הקירים בכל הלול שיפולהריצוף יכ

  יפולים.בש  ורךי קשיח אין צבמקומות בהם קיר החוץ מחופה בחיפו קשיח.

 להלן.מהמפורט א יפחתו להחלקה ולהתנגדות  – 2279ת"י ות שרי בד סוגי הריצוף המותקנים בדירה ובבניין, לפי יעודם, יעמדו
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 . 11R –. רצפת תא מקלחת 10R –. חדרי רחצה R-9 –מגורים  חדר

כל סדרה דוגמאות/גוונים מ 3-ריצוף ו של רותסד 4הפחות,  המוכר יציג לקונה, לכלאו לחיפוי, ועד לריצוף, יח, המי ראת לכל מיד

 בגוון בהיר ניטרלי.  ים יהיהעצמבין הגוונים המו לפחות אחד  .גוריםחים בשימוש בדירות משכיו ם יצ והתואמים לדוגמאות/גוונים נפ

 (.  LAPPATO" )"מבריק חלקית ורלפחות אחת מבין הסדרות תהיה בגימ

ב ביותר  קרו וןוגבפוגות, בין אריחים(. אחת בגוון אפור והאחרת  -ה )למילוי מישקים רובשל שני גוונים  המוכר יציג לקונה בחירה בין

 "י הקונה.של האריח שנבחר ע לגוון השולט

דוגמאות/גוונים מכל סדרה התואמים   3-ת של ריצוף וורסד 4אריח המיועד לריצוף המרפסות, המוכר יציג לקונה, לכל הפחות  תלכל מיד

מהם דמוי   ון בהיר ניטרלי, אחדבגו יהיה  ם ושכיחים בשימוש בדירות מגורים. לפחות אחד מבין הגוונים המוצעיםצינפוונים מאות/גולדוג

 תואמת לגוון/דוגמא שנבחר ע"י הקונה לשימוש בדירה. אמחד מהם בגוון/ דוגפרקט וא

 

אריחים מסוג סוג א'.  . ס"מ   60/60  דות במי אריחים  :  ( משש תו מרפסמרפסת שרות, שירותים, ,רחצה  )למעט חדר הדירה לבכריצוף  -

 פורצלן(. יט  נגר)   ן פורצל

 ס"מ. 33X33ס"מ,   30X30אריחים מידות  דייר מ חירת ה ב ל : מרפסת שירותשירותים//רחצה דרף בחריצו     -

 . ( גרניט פורצלן )   פורצלן מסוג    יחיםרא . סוג א'      

 ס"מ.  33X33מ,  ס" 30X30 חיםארי לבחירת הדייר ממידות  :ת שמשו ריצוף במרפס  -

למידות האמורות לעיל מ"ר ומעלה על המוכר להציע בנוסף  15 ןבמרפסות ששטח .( גרניט פורצלן )  לן רצ פומסוג   . אריחים א'  סוג           

 ס"מ לפחות. 60חות מידת צלע אחת בהם היא שלפ םחיארי 

 המוכר. אריחים במידות עפ"י בחירת  (: שהוצמדככל דירתי או ) ריצוף במחסן  -

 

  קירות:י פוחי  ( 4) 

  נה הרלבנטיות. )בחירת סוגסוג א' העומד בדרישות החקיקה והתקי (ןלן )גרניט פורצלריחי קרמיקה או פורצחיפוי קירות יהיה מא י:לכל  

הקונה.   הינה להחלטת המוכר(. בכל מידת אריח יותקנו אריחים אך ורק מאותה סידרת ייצור בהתאם לדגם ולגוון שנבחרו ע"י יחראה

והמידות האחרות תוצענה מבין אלה :  ס"מ 60X30ות לפחות : אחת מהן  תהיה חים בשלוש מידות שונ ארי נהוק הלבחירת  ציער יהמוכ

50X20  ,50ס"מX25  ,60ס"מX51 60, מ"סX20 "אריחים במידות דומות למפורט וכן  בהסכמת הקונהמוכר יהא רשאי להציע, ה . מס ,

 .  ירהנוי במחיר הדנוספות ללא כל שיבמידות 

שקוף  נוי מהמחיר עד גובה קו מישי קירות במידות לבחירת הקונה ללא פוחי: הקיים בדירה( פי)ל ובחדר מקלחת  יהטבמבחדר א  

 טיח + צבע אקרילי. – פוי ועד לתקרהחות. מעל החיהדלת לפ

  –ועד לתקרה  ויפיחמעל ה. תפחו' למ 1.50גובה  חיפוי קירות במידות כמפורט בחדרי הרחצה, עד : )באם קיים בדירה( בחדר שירותים  

 צבע אקרילי.  ח +טי

 רות תואם מאחורי קי י חיפו  -  BIידת יחנור אינו ב .  כאשר הת( ן ח העבודה )מעל ארון תחתוט שס"מ לפחות לכל אורך מ   60בגובה   ח:טבבמ 

 ילי. טיח + צבע אקר   : ות רי ק חיפוי ובל ה מע  מעל הריצוף(. מ'    1.50התנור וסביבו בקו הסף העליון של החיפוי הקרמי ועד הרצפה )גובה        

זהה לגמר   יוגמר וחיפו ש()אם נדר וסטיאק ולל בידודמובנית כ סגירהיש לבצע  ,הבכל חלקי הדיר  אנכית או אופקיתלויה לצנרת ג      

 הקירות.  

 

  הערות:

 קנים הרלבנטיים למניעת מעבר הת ות דריש  פילון  ידהירות, הרצפות והנקזים באזורים הרטובים ייאטמו לפי הוראות קה איטום:

 מים לחלקי בניין/חדרים סמוכים.   

 . ס"מ 2 -עד כש של ייתכן הפר ,וכיםם סמחלליבין ל  רות,שת ספרומ בכניסה לדירה, חדרי רחצה, ממ"ד – הפרשי מפלסים

 . לפי דין גובה המותרל )מדרגה( עד מונמך/מוגבה יתכן סףגג, /שמשביציאה למרפסות  

 עד גובה "אריחים שלמים". לפחות, או לגובה המצוין בטבלה עד גובה חיפוי הקירות יעשה   - תפוי קירו י ח 

  . מ ס"   60  -פחות מ   ן קמורות שאורכ פינות    באם יש   , PVCאו    ניום מי יל אלו מפרופ   ת נו פי   יבוצעו   –פרופיל פינות בחיפוי  

 צוף בדירה. ריה לשהברקה  וו/אבצע ליטוש תלא החברה למניעת ספק יודגש כי  - ליטוש/הברקה 

    ןבמדויק ו/או בכלל, בתוכנית המכר, וככל שתותק ,תסומן באם תותקן, מובהר כי לא בהכרח– , קורה/ותרגולהפ 

  ו/או משולב. ו/או אלומיניום  פלדה אוו/  עץ ו/או בטוןמ יהתהיה עשו        
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 מחופים, בגב ארון מטבח, ארונות למערכות תותחזיקירות ו ישוללמעט בס"מ לפחות,  7בגובה   ,)פנלים( מחומר הריצוף  –שיפולים 

 ואזורים טכניים. חיפוי ושיפולים, ללא קיטום פינות )גרונג(. 

נדרש   לריצוף טראצו לפחות. מ"מ 3של  (תוביצוע מרווח בין אריחים )פוג נדרש , לריצוף וחיפוים ניתקות ה דרישלפי  – ת(ו ג ו מרווחים )פ

 מ"מ לפחות. 1 מרווח של

 

 

 :תו ארונ 3.3

 

   ח תחתון:ארון מטב   3.3.1

 וד בכל אורכו לקירות המטבח.מ צבכל דירה יותקן ארון מטבח תחתון ה           

 המפורטות להלן:  תובים ולהנחיכיע בהתאם לרהארון יבוצ 

יריים  ה לכהכנ ,להתקנה שטוחה של הכיור הארון יכלול דלתות, מגירות, מדפים, תושבת לכיור, חיתוך פתח המתאים -

 צתה(, הכנה למדיח כלים. הלנקודת גז לבישול ונקודת חשמל טוחה, קנה שפתח מתאים להת )תושבות וחיתוך תונבומ

 ס"מ.  60-ות, יהיה כלל חזית הדלתעומק הארון, כו •

 ס"מ מעל פני הריצוף.  90-גובה סף עליון של משטח העבודה יהיה כ •

חתית  למניעת רטיבות של ת יפוי עמיד למיםחבומ "ס  10-ה של כבתחתית הארון תותקן הגבהה בנויה )סוקל( בגוב •

  הארון.

 ות.מ"מ לפח 17-18מעץ לבוד )סנדוויץ( בעובי  וגוף הארון והמדפים יהי •

 מ"מ לפחות. 5-6)דיקט( בעובי  דובלץ יהיה מע גב הארון •

 לוחות פוסטפורמינג.   / MDFדלתות הארון תהיינה עשויות מעץ לבוד )סנדוויץ( / •

לות  יסת תהיינה בעלות מולכל עומקו. המגירולפחות, לכל גובהו  מס" 60ות ברוחב ר יגמ תל יחיד יכלו הארון •

 טלסקופיות ממתכת. 

, יותקנו פתרונות מכניים  נדרש ולא יותר. ביחידת הפינה של הארון םאאחת בלבד, יכלול פינה  ארון המטבח התחתון •

 נשלף כדוגמת מג'יק קורנר או שווה ערך.  לאחסון

 טים להלן: בהתאם לרכיבים המפורות המטבח יהיו נו רא יסוגי ציפו     -

 פורמינג. ידיות מתכת.פוסט ציפוי חיצוני: פורמייקה / •

 ה. קיי ממין או פורמר מדפים: מלציפוי פנימי וג •

 להלן: סוגי הציפוי וגווניו יהיו לבחירת הקונה מתוך סוגים וגוונים שיציג המוכר ו/או הספקים שיבחר המוכר כמפורט   -

בע לבן ואחד מהם בגוון  צבגוונים שונים לבחירה, אחד מהם  5ות הציג בפני הקונה לפחכר לני: על המוו ציח  יציפו •

 ניטרלי. 

  בן.ון לימי: בגוציפוי פנ •

. החליט הדייר שלא להתקינם, על המוכר להחלטת הקונהנה של מדיח, תנור וכו' מובנים בארון תחתון הינם תק וה  תכנון -

 אלו להתקנת הכלים החשמליים המובנים )לדפים, במקומות שיועדלרבות דלתות ומ ,ותומן המטבח בשללספק את ארו 

 חללים( לרבות ההכנות הנדרשות. 

בחלל שמתחת לכיור  תותקןהכנה למדיח במקום המיועד למדיח, ניתן שה חבין ארון מטלהתק המבקשים לרוכשים  -

שמלי ן קערת המטבח ושקע חח לביוב ולסיפוידמה  לבור עתידי ש: ברז, חי3.6בסעיף   המטבח. ההכנה תכלול את הנדרש

 )כנדרש בפרט החשמל של המפרט(. למוגן מים מותקן לפי תקנות החשמ

 

מ"א  1תכנון המטבח הספציפי המוכר יהיה רשאי להציע לדייר להמיר עד ל מהאתהבים ומעלה, חדר 4.5 ירות: בדהערה

ונה לקבל את ט הקהחלי. / "חצי אי" ( ות המטבח )"אי"ריק ל דינו צמון שא תחתומ"א ארון מטבח  2 -ארון מטבח תחתון ב

וספת גמר מלא בכל היקף תב טוראות המפרזה בהתאם לה ון כדוגמת "אי" / "חצי אי", יתוכנן ארוןתח לארון תהצעת המוכר 

 הארון.

 ;ראה הערה בהמשך מידות: ( 1)  
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א פחות בי לבעו ח עבודהקונה משטלבחירת היותקן  ןות חתארון הורך הלכל א משטח עבודה מעל ארון מטבח תחתון: תיאור:

  4440 ת"י  ים,ונטיולרההתקנים  ותדריש ל העונה פולימרית )כדוגמת אבן קיסר או שווה ערך(,  מאבן טבעית או - ס"מ 2-מ

  החוט שנה תאם להתקהמשטח יוס"מ ביחס לחזית הארונות בכל היקפם.  2עם שוליים בהבלטה של לפי העניין(,  1,2)חלקים 

י להעדיף התקנה ללא קנט שא כר )הקונה רומע"י ה ייבחרפן עיבודו  יון מוגבה שאויותקן קנט על המשטח של כיור. בהיקף 

 . לא יינתן זיכוי בגין אי ביצוע זה(.  כולל אף מים בכל היקף המשטח ,ככל הנדרש חטשבחזית המ עם עיבוד גבהמו

  המוכר שיבחר המוכר. יםהספק אווצגו ע"י המוכר ו/דוגמאות שי ון ו גמ ךוקונה מת רת הלבחימשטח העבודה במטבח יהיה  גוון:

 ניטרלי.  ו יהיה בהיר אחד מגוונים אל, וגוונים לפחות 3הקונה  ינציג בפי

  אבן קיסר יהיו בהדבקה ולא לוח בודד אחד(.אבן טבעית או ת הוחול)

   

 אין.ארון מטבח עליון:  3.3.2 

ון  ראמ"א  1ה רשאי להציע לדייר להמיר עד המוכר יהיח הספציפי  תכנון המטבל מהאתהב ,חדרים ומעלה 4.5בדירות : הערה

 מ"א.  2ואורך המטבח העליון יהיה מ"א  5התחתון יהא  חבך ארון המטכלומר, אור . מ"א ארון מטבח עליון 2 -מטבח תחתון ב

 : להלןהחליט הקונה לקבל את הצעת המוכר יתוכנן הארון העליון כמפורט 

 לא פינות.י לרציף והמשכ היה י  ןהארו  •

ובתנאי   ס"מ 60יהיה  ס"מ לפחות. ניתן שגובה ארון עליון 30קו מוס"מ לפחות וע 75ליון יהיה הארון הע גובהו של  •

 נות העליונים תהיה כלפי מעלה )מגנון קלפה(. הארו תחיתשפ

 ארון מטבח עליון יכלול לפחות מדף אחד לכל אורכו.  •

 ארון המטבח התחתון.לדרישות המפרט לגבי ון יהיה בהתאם ילעה חי ארון המטבמבנה וציפו  •

     .נספח ג' אהר :ה, החיפוי הכיור, הסולל , משטח העבודה,המטבח ארונות מחיר לזיכוי בעד

 

, (סנדוויץ'ד )לבו עץ עשוי מתחתון   ארון שירותים(, יותקןהבחדר  בדירה )למעט רחצה יחדרבכל אחד מ אחרים )ציין(:ארונות  3.3.3 

   MDF 5רמה  מידה במים באו סיבית עP 310תקן  פילEN באורך   לבחירת הקונה. הארון יהיה חנו. הארון יהיה תלוי או מ 

 מחרס / שיש / ניאו קוורץ   רים בלתי מחלידים, משטח עבודה אינטגרליל דלתות, מדפים, ציולהכ ס"מ לפחות 80נימלי של ימ   

 .ס"מ  45X25שמידותיו  משולב בכיור   

     אין. :הרחצה יר לזיכוי בעד ארון חמ                   

 

    :הערות

 : מטר אורך 5התחתון  מטבחה ארון  המזערי של ךהאור ( 1)

 מטר אורך. 1.25-פינה לא יפחת מ כלמ ן ארון מטבח תחתו זערי של האורך המ 

 ס"מ. 95פחות ם המיועד למקרר(, תהיה לו קח יתוכנן כך שמידת רוחב הנישה )המטבהמ 

  למדיח, תנור, המיועדים חללים מחושבת פעמיים באורך הארון. פינהד לאורך קיר המטבח. דמ י תדת אורך הארון התחתון י מ 

    ארונות. רך הבאו  יכללו  ונותרהא ךו המשולבים בתלמעט מקרר( ) וכיו"ב ייםכיר

קיימים   חבטבקיר שבגב ארונות המן ו יתכת בחשבון כי יצוע עצמי, על הקונה לקח בו במקרה של זיכוי עבור ארונות המטבח  ( 2)

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

 . ברה את הרוכשחהבו תנחה בע ובמועד מנים שהחברה תקזח ו להו על פי לדווח על בחירתיות הקונה חרבא ( 3)

 

 כביסה:  תמיתקנים לתליי  3.4

 יית כביסה. לתלני קן מתקן חיצוממרפסת השירות יות

               כביסה חבלי 5ס"מ,  160וגלגלים  באורך מינימלי של  (מגולוונות מתכת ) בעל זרועות: )קטנה( מיתקן לתליית כביסה       3.4.1

ס"מ   120-ו לא יפחת מכ ראוס"מ ובתנאי שיותקן מתקן מתרומם ש 160-מ מתקן יהיה קטןניתן שאורך ה .קטילספמ

 ס"מ.  800-הכביסה לא יפחת מלי חב רך המצטבר שלוהאו 
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, על קיר המבנהכת מגולוונת אפשר שיותקן מתקן שווה ערך בחצר/מרפסת שמש, שמשמעו מתקן ממת לדירות הגן:      3.4.2

חבלי כביסה באורך   5חות פלומקובע לקיר. המתקן יכלול   היה יציבהמתקן י יתות המבנה.חזשאינו נצפה ב נעצומבמקום  

  ס"מ.  160מינימלי של  

 3י החלטתו, להמיר מתקן זה במתקן מסתובב )קרוסלה( עם עמוד הכולל לפחות "עפ יהיה רשאי,  ריבדירת הגן הדי -

 טון ו/או למשטח מרוצף.יציב ומקובע למשטח בת. המתקן יהיה נוו לוגמאלומיניום או ממתכת מ מתקפלות עותזרו

 . UV ינת, עמידים לקרנים החבלים יהיו איכותייםקתבכל המ 3.4.3

 בתחתית ס"מ. 60-. עומק הנישה לתליית כביסה לא יפחת מ5100יהיה מחומר עמיד העומד בת"י מס'  :המסתור כביס 3.4.4

 המשטח ין. מפלס עליון שלניהבל איסוף מי הגשם ששינוקז למערכת  וןטבמיותקן משטח הפרדה  יסהתור כבכל מס

   רצפת הדירה. ס"מ לפחות מפני מפלס 30-ב ךיהיה נמו

 בגובה של     מ"ר לתליית כביסה 1.7הכביסה ובתנאי שיישמר שטח פנוי של ות במסתורי ניטכ ניתן לשלב מערכות 3.4.5

 מ' לפחות. 1.30                

 

  פות בהמשך.סו . ראה גם הערות נ)מידות בס"מ(  דירהת, חלונות ותריסים בדלתו רשימת  – 3 'סמ הטבל 3.5

 

 

 םתריסי חלונות   דלתות ---

 חדר 
ומידת   ותכמ

  הפתח
 גובה/ רוחב( ) 

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

  כמות ומידת
  הפתח

 ב( רוח / )גובה

חומר )עץ 
  /םיונימאלו

 מתכת/ אחר( 

ג פתיחה  וס
  כע"כ/ /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

כמות ומידת  
  הפתח

 ה/ רוחב( בו)ג

  /חומר )עץ 
יום/  אלומינ

 ר( חתכת/ אמ
 שלבים חומר 

ר/  יצ)הסוג פתיח
.ע.כ/נגרר/  כ

 כיס/חשמלי/אחר( 

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/210 --- --- 

 ר וידחדר 

1 

 רר כ.ע.כ גנ אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי

 בוי ידניי גכולל 
270/230 --- 270/230 

בח טמ  

---  

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ   מזוגג  ' מו אל

--- 

--- --- --- 

--- 120/100 --- 

חדר שינה  
 הורים  

1 

 ה רגילציר  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  וגג ' מז אלומ

1 

 ידניגלילה  אלומ'  ' מו לא

80/210 120/100 120/100 

1 

 ציר רגילה  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 ניד י  ה גליל אלומ'  ' מו לא

90/210 --- 90/210 

 ממ"ד  
)משמש  

   רכחד
 (שינה

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
ציר )רגילה(.  
 פתיחה חוץ 

1 

 ג ג מזו אלומ' 

ו  ציר רגילה א 
 כ.ע.כ 

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

 C.V .P אלומ' 
או   נגרר לכיס 

לפי החלטת   כ.ע.כ 
 90/100 90/100 80/200 החברה

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  יסים, הנגררת/יםורס גז, הדף  נגד לדה  פים,  שתי  או  ת חא  ףכנ

          לפי הנחיות הג"א.  האו ציר רגיל  לכיס. 
--- --- 

ח. רחצה  
 כללי

1 
 +  עץ
 אור  -צו 

 ציר רגילה 

1 
+  גג ו אלומ' מז 

 אוורור מכני
 ינטו 

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

80/210 60/70 --- 

רותי  ש
 חיםרוא

1 

 ילה ציר רג עץ 

--- 

 --- כניור מאוור

--- 

--- --- --- 

80/210 --- --- 
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 םתריסי חלונות   דלתות ---

 חדר 
ומידת   ותכמ

  הפתח
 גובה/ רוחב( ) 

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

  כמות ומידת
  הפתח

 ב( רוח / )גובה

חומר )עץ 
  /םיונימאלו

 מתכת/ אחר( 

ג פתיחה  וס
  כע"כ/ /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

כמות ומידת  
  הפתח

 ה/ רוחב( בו)ג

  /חומר )עץ 
יום/  אלומינ

 ר( חתכת/ אמ
 שלבים חומר 

ר/  יצ)הסוג פתיח
.ע.כ/נגרר/  כ

 כיס/חשמלי/אחר( 

מרפסת  
 שרות 

1  
 עץ 
 

 ציר רגילה 

1 

 רר כ.ע.כ גנ ג ג ו ז אלומ' מ

1 

 אלומ'  אלומ' 
או    רר כ.ע.כגנ

גלילה ידני לפי  
 010/140 140/100 80/210 החלטת החברה 

 דירתי  מחסן  
 שהוצמד   ככל

 עץ/פח  1
לטת  לפי הח

 ברההח
 ילה גר ר צי 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

70/200 --- --- 

 

 : ואחרות הטבלל ערותה

ניגרר פלת, + משתרגילהיחה תפ = )דרייקיפ(נטוי  בס(, תפלת )נטוישמ החי = פתקיפ = סוג פתיחה, רגילה ציר= אלומיניום,  מ' אלו  :ביאורי מילים .א

, מעלה  כלפי תריס נגלל= גלילה  ,קבועה על כנף  אנכית העובתנ ת חאכנף  =גיליוטינה , קיר( בך גומחה )כיסנגררת על כנף ו/או לתו  ף = כנכ.ע.כ 

   .ו/או חשמלי ידני() מצעות רצועהבא

 לסה"כ הדלתות/ םיהכמות הכללית בדירה תתא בד שובל בטבלה םישל אחד מחדר רבתיאויכולות להופיע  יםרד ח, משותפים לשני דלתות/חלונות . ב

 . בלהנות בטהמצוי  חלונות

ומופעלים  חים חבוייםערכת ברית )ביטחון( בעלת מכניסה ראשיה לן מפלדדלת מגורט להלן: תהיה בהתאם למפ -ורים גמה ירתלד כניסההדלת  .ג

, (סקופיתלט)פנורמית/ עינית הצצה  ,סגר בטחון פנימי נוסף  להלן:כמפורט ם יבילרבות רכ 5044מס'  תקן ישראלימת לאו תה יעל ידי מנגנון גליל 

  1.25ל מגולוונת בעובי ש משקוף בניה מפלדה .מספר דירהצור דלת ותחתון, מע סף  רשתמב ,ה ו"רוזטות"ע נידית  ינדר,צירים, מגן ציל תורכמע

 .רכגוון לפי בחירת המוה בגמר וניסה תהיהכ  תדל גמר וגוון:נור. יהיו בצביעה בת  וף ק שמלפחות. כנף הדלת והמ"מ 

 . 5044ת"י ל כמפורט בהכו 2יבה אי סבעמידות בתנ  ה בעלת דרגתפריצ כנגד הלי נעיבעלת אמצעהיה , תרה(קיימת בדי  אם)ב דלת יציאה לגינה:

 בחירת המוכר: ל, הלאכנגד פריצה" בדלת יציאה לגינה יהיה אחד מ נעילה "אמצעי

 חים בבניינים.תפסורגים ל – 1635ת"י דרישות קיימת בו תמש(.  סורג לפתיחה 1)

ון  כנ התמפורטות בתקנות שות ההדרי ם לכלעוניילי הת מנגנון גלמוזז באמצעוח הירעם ב ןו ל עלית סובבת ומנעולדלוי ון חבעול תחת(. מנ2)

 (. 1 –)אמצעי  2.92והבניה, סימן ז' תקנה 

   2.92 קנהה, סימן ז' תת בתקנות התכנון והבניוט ה לדרישות המפורגלילי העונ  ידי מנגנון לבריחים המופעלים ע 4בעל  ול בטחוןעמנ. (3)

 (.  2 –)אמצעי 

                               .לה חשמליגלי סי(. תר4)

 בדירה(, םרי הרחצה )לפי הקיירות ולחדסת השיפמרל ,דלתות הכניסה לחדרים אם למפורט להלן:ים יהיו בהתבדירת המגור הפנים דלתות  .ד

ם ולא מידים למייצוניים עח חותולויה משעתהיה כנף הדלת לה. רגייר יו ובפתיחת צעל חלק 23ישראלי מס'  ןק ה דלתות לבודות בהתאם לתיינתה

חוזק,   –תיפקודי  ה ערך בכל היבטושו  רחת עם מילוי פלקסבורד ו/או מילוי אודבקים על מסגר)פורמייקה(, מ HPL  /CPLגמת ופגים כדוס

התאמה לסוג  ו בנ קם יותירצית. ס"מ לפחו 7בה בגוים ימרי עמיד למיהיה מחומר פול  הכנף  תראחר. החלק התחתון של מסג ם,ייטיקה, ק סוקא

ישות  ויעמדו בכל דר  םמיל םעמידייהיו הדלת לרבות לוחות והדבקים לפחות. כנף צדדים  3-ב מצופה )קנט( –לת קף כנף הדף. הי הדלת והמשקו

מנעול  םינה עי התתות  הדל עול וידיות:נמ  .יצוני מתועשבפורמייקה או בציפוי ח  ויהיה בצבע א גמר הדלתות:. הככל שישנ ,תישראלהתקינה הי

וון תואם ובג רמגב ץע, בעל הלבשות פולימרי או 23ם לתקן ישראלי בהתא יהיה משקוף הדלת: ני הצדדים.ת מתכת משיו פנוי" ויד -תפוססיבובי "

  אור-צו/צוהרפנוי" ו-"תפוסוי דמ מנעול סיבובימקלחת, ה, האמבטיה בחדר ו יהיה עמיד למים.אחר התקנתהמשקוף ל  .המלת ויכלול פסי אטי דל

להציג  כרומהשיציגו המוכר ו/או הספקים שיבחר המוכר. על אות דוגממגוון ה מתוך בחירת הקונאם לה בהת: יהי הפנים דלתותגוון הדלת. ף כנב

    ן.בלחת מהן היא בגוון ירה לפחות, אשר אבחל אפשרויות שונות 3נה בפני הקו 

כבים משני לוחות ורהמ, לפי דרישות התקן רגיל/בטיחותי( Double Glazing) ולכפ וף ק שג גוזי אלומיניום עם סוג : חלונות מד()למעט ממ"חלונות  .ה

תקן  ובעלי תיביהם יהיו החלונות ורכ. (מ"מ 6 עם מרווח אויר של, םמשני הצדדי תחופל מ"מ 4 )זיגוג בעובי ח אוויר ביניהםזכוכית עם מרוו

יותקנו על ידי מתקין  פתיחה ונעילה. החלונות  ובנות, מנגנוני ים, ידיות מ, גלגלצירים ,EPDMגוג, אטמי גומי סרגלי זיואביזרים מקוריים, ובכללם: 

אלומיניום  גיהיה חלון מסו :בממ"ד. חלון על כנף נף כמיניום מזוגג ונגרר לורינה, מסוג אטוי לעיהיה בחלון חדר הדיור:  מורשה מטעם היצרן.

   .יותהעדכנ ף העורפקוד  בהתאם להוראות, ררנג מזוגג עם כנף פלדה
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 .אחת רשת לכנף  כהכנה ילהבמס נוסף  נתיב יותקן זהההז בכל חלונות .אין :רשתות .ו

 . םרה( יהיו בעלי תריסיהקיים בתיאור הדי ילפהכל ) ומטבח מקלחת שירותים, חדר דרח ,אמבטיה י: פתחי הדירה, למעט חדרתריסים . ז

)ככל  רתמה מוגבבין השלבים לאטיכולל אטם גומי  וריתן מוקצף פוליא  במילוי םניוי התריס עשויים פח אלומיבתריסי גלילה או הזזה יהיו שלב 

מ'   2.50רוחב  בור ובכל הפתחים ידבכל הפתחים בחדר ה. והוראות היצרן  חפתה תיהיה בהתאם למידו . עובי הפחשנדרש עפ"י הוראות היצרן(

 ני. יחה יד נון פת גנומ יס כנ"ל עם מנגנון חשמלירכב ארגז תריס גלילה עם שלבי תריו ומעלה

קיר החוץ  וורר מכני עד לא במ דיצינור מצו יבוצעטריים ובמטבחים ללא אוורור ישיר לאוויר החוץ, חדרי שירות, בחדרים סניב - לאוויר החוץ אוורור  .ח

 יסוי.כ לרבות רפפת

 המשולבים בזיגוגיתכן פתחים  ניום.לומי הא ץיוע ו/או פ"י תכנון האדריכלפרופיל, גוון, עה דגם .לומיניוםא םעשויי  ונות והתריסיםמסגרות החל .ט

 . ם, ו/או קירות מסךקבוע המשמש כמעקה/מחסו

 (. "בשקופה או עמומה )"חל ,בטיחותית כיתוזכ ןק תות )באם יש חלונות(,ושירותים רחצה בחדרי  . י 

כיבוי  ודרישות    בטיחות חיות יועץ ה הנ פי  ל בועות,  ות ק או רפפ / ו   ו/או סבכה בדלת ו/או אוורור מכני  צעות חלון  אמ ב ( יעשה  ככל שנרכש מחסן )   אוורור המחסן  . יא 

 . אש 

  ון/אש.חבטו דלתות ירות בקומת קרקע יתכן ויותקנלפי הנחיות רשות הכבאות, בכניסה לדירה/ות בקומת היציאה מהבניין: דלת כניסה לד .יב

  .סורג קבוע , אין לקבועבקומה(דיירים  לל הש את כ)בחרום אמור לשמ יקומת המוכרז כפתח חילוץ בדירה ןאו חלו /ו ממ"דחלון ב -ץ פתח חילו  .יג

 .היחפת תכנו שינויים במידות הפתח, סוג החלון/תריס, לרבות סוג הפתיחה וכיון הי "פתח חילוץ"שויות המוסמכות כבפתח שיוכרז ע"י הר סף,בנו

 2 -כמ"ד גבוהים צוף המדלת וריסף הונית. חיצ נגררת,/הנפתחתרחב מוגן הינה דלת פלדה אטומה, ניסה למדלת כ :וד העורףפיק לפי דרישות  .יד

  פתחי אוורור מעוגלים כנפיים לפתיחה. חלון אלומיניום + זיגוג וכן 2ו/או ף אחת או שתיים, הנגררות לכיס לס הדירה. חלון פלדה כנס"מ מעל מפ

פתח  ד ולי"ג הקיר ע רף(,קוד העופי ת הנחיו לפי)סינון אויר  תמערכ התקנת צ'(, וניתנים לפרוק.דה )פלנמים בדיסקאות פלחסו וטרים שונים,קב

הרי  מתקן הסינון, ע"י החברה יודגש שבאם סופק  (.2010קנות הג"א מאי )ת ות המערכת לפי מידות היצרן.הפרעה מקומית. מיד  רו צית האוורור 

"י וסמכו לכך עשה  מים"י הגורפת עות נוסדיקת תקינות ואטימ בע"י הרוכש, יחייב רוקו יפלכן  העורף, אושרו ע"י פיקודונבדקו  והתקנתו   ונתתקי ש

תוכניות המכר ו/או במפרט המכר לבין הביצוע בפועל יגבר הביצוע בפועל כל מקרה של סתירה בין המצוין ב למניעת ספק יודגש כי ב פיקוד העורף.

 של פיקוד העורף. הנחיות מעודכנות  אםהתו

אביזרים   הצורך בהתקנת עקב, "נטו"תחים אות מידות פנן מבטאיו"מ, ת בסמשוערובניה הינן מידות  ,3מס' המידות המפורטות בטבלה  – מידות . טו

  מסך ת/קירותחלונות/ויטרינו /תתושל מלבני דל  ,פרופילים היקפיים למיניהםמשקופים ו או מסגרות סמויות וכן/כגון: מלבנים סמויים ומשלימים 

   ון והבניה.בתקנות התכנכנדרש ים אלו לפתח שטח,/ממידותלא יפחת  יםבכל מקרה גודל הפתחים המתקבל .(י הענין)לפ

 

  ראה גם הערות לאחר טבלה זו. - ברואה וכלים סניטרים בדירהמתקני ת – 4טבלה מס'  3.6

 ן מיתק                                   
 ום קמי 

 רחים שרותי או  מטבח 
 רחצה כלליחדר 

 בטיה( )אמ
מרפסת 

 שרות
 אחר

   חטבכיור מ
 ת/כפולה( )בודד

מידות  
 )בס"מ(

 --- --- --- --- א( הערה )ראה 

 --- --- --- --- ' א סוג 

 --- --- --- --- ראה נספח ג' י ₪  כו זי 

 כיור רחצה 

מידות  
 )בס"מ(

 --- --- משולב בארון  --- ---

 --- --- 3.3.3ראה סעיף  --- --- סוג 

 --- --- אין --- --- יכוי ₪  ז

 ידיים כיור לנטילת 
 '( ג'( )א)

מידות  
 בס"מ()

 --- --- --- ה )א( אה הערר ---

 --- --- --- א'  --- סוג 

 --- --- --- אין --- וי ₪  זיכ

וארגז  אסלה
 )ב'( שטיפה

מידות  
 "מ()בס

 --- --- (בראה הערה ) ראה הערה )ב( ---
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 ן מיתק                                   
 ום קמי 

 רחים שרותי או  מטבח 
 רחצה כלליחדר 

 בטיה( )אמ
מרפסת 

 שרות
 אחר

 --- --- א'  א'  --- סוג 

 --- --- אין  אין  --- זיכוי ₪  

 אמבט/ 

 ב'( )מקלחת

מידות  
 )בס"מ(

--- --- 
 אמבטיה 

 (ב) ה הערהרא
--- --- 

 --- --- סוג 
אמבטיה  א' )

 ( אקרילית
--- --- 

 --- --- אין --- --- זיכוי ₪  

ם קרים  סוללה למי 
 כיור,ים לחמ/

 )ג() ד( מהמשטח

 --- --- (גה הערה )רא ראה הערה )ג(  (גראה הערה ) דגם 

 --- --- א'  א'  א'  וג ס

 --- --- ג'ראה נספח  'ראה נספח ג ראה נספח ג' זיכוי ₪  

מבטיה לא סוללה
 )ה( רים וחמיםלמים ק

 --- --- (גראה הערה ) --- --- דגם

 --- --- א'  --- --- סוג 

 --- --- ראה נספח ג' --- --- זיכוי ₪  

חת למים  ל סוללה למק
 )ה( יםקרים וחמ 

 --- --- --- --- --- דגם

 --- --- --- --- --- סוג 

 --- --- --- --- --- זיכוי ₪  

 מכונת כביסהל ם()קרי  ור מיםחיב
 )ז(מלוהזנת חש  זלניקו יבור ח

 --- יש  --- --- ---

  לשרוול בדופן חיצונית 4פתח "
, )ז(סהמייבש כבי מ  פליטת אדים

ריס הגנה  תהזנת חשמל, כולל 
 . סגירה ומשקולת

 --- יש  --- --- ---

  לחיבורחיבור למים וניקוז, הכנה 
 )ח( מדיח כלים

כיור   בניקוזכנה משולבת הה)
 .(המטבח

 --- --- --- --- יש 

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

 --- --- --- --- 1 )הכנה(  )י(נקודת גז לבישול

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

 

 : ואחרות הטבלל ערותה

 .ישה(כם הרכר שצורף להסבטבלה, או במסמך אח  צוין על רק באם בפו )הקיים 

על כל חלקיו ובכללו   1205אלי, ת"י ויותקנו בהתאם להוראות כל דין, לתקינה הישראלית ולתקן הישרוהכלים הסנטריים ייבנו  קני התברואה  מת הערה:

ות  הנחי התאם ל וב 1205ת"י ל 5ונספחיהן, למעט חלק  ות שרברבותמידות התקנה לקבוע – נספח א' 3חלק  ע כדוגמתצים ונספחים למידלנספחים מומ

 ת להלן: רטוהמפו

. המוכר יציג לבחירת הקונה: תקנה תחתונה()למעט כיור חרס כפול שניתן שיהיה בה ערת מטבח בהתקנה שטוחה: במטבח תותקן קמטבח י /כיור (א)

כיור   .סטהנירו /סילי קוורץ : חרס/לבחירת הקונהקערה . חומר ה"מס 80/46 במידות כפולהקערה ס"מ או  40/60דות בודדת במימטבח ת רקע -

במידות . חרס :(יות משהב"שבאם נדרש בהנח) כיור נטילת ידיים רן/ספק, שיבחר ע"י החברה.במידות לפי היצ טגרלי(:שולחני )אינ חצהר

 . ס"מ 25/40

  יכלמ . מונחת יה תלויה אוחירת המוכר באם האסלה תה(. לבבלוק-מונו ) מיכל הדחה צמודמזוגג עם  מחרסים תהיה אסלת שירות : ות/הלאס )ב(  

וד בכל מידותיה, חלקיה . האסלה לרבות מיכל ההדחה תעמליטר( 6ליטר וארוכה של  3של  בעל קיבולת הדחה קצרה) דו כמותי חרס :ההדח
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ים של גובה הפנים העליונ .בנטיישראלי הרל העומד בדרישות התקן ה צירי נירוסטה בעל  ,כבד :אסלהה מושב .1385ת"י  ורכיביה בדרישות

לות דגמים של אס 3על המוכר להציג לבחירת הקונה לפחות  דגם:ה(. ס"מ בהתאמ 38,40ס"מ ) 1מכסימלית של יה ס"מ בסט 39 :יהיה האסלה

 שישנה. תוצרת הארץ, ככל  בדרישות המפורטות, לפחות אחת מהןהעומדות 

ול בהתאם יציבותה, הכ טחתלהב קפיק הית חיזוומוגני, בעלמ"מ ה 3.5אקרילי בעובי   תהיה מחומרהאמבטיה ס"מ.  70/170במידות  מבטיה:א

 לכל דין.  

 ת אחת( בעזרת ידית מים חמים/קרים ו)ויס  ותייהיו בציפוי כרום ניקל, דגם מערבל /מיקסר בעל מנגנון קרמי דו כמ וחמים כל הסוללות למים קרים  (ג)

 .ת בארץ התקינה הרלוונטי בכל דרישות ומדים מים חמים העל סדרות 3וך רת הקונה מתעל המוכר להציג לבחי"חסכמים".  ויכללו

מסוג  המטבח יהיפרח והם ימוקמו על מישור משטח העבודה או הכיור. ברז ה-רזים מדגמים מיקסיותקנו ב ה ובכיור המטבחבכיורי הרחצ -

   ס"מ. 15"מ עומק ס 15גובה  :הרחצה תהיינ כיורס"מ. מידות ברז  25מ, גובה ס" 20ן. עומק מידות להלברז נשלף ב

 . רום ניקל, בציפוי כמערבל מיקסר: דגם :(ש בהנחיות משהב"שבאם נדר) ידיים ברז נטילת -

תלה מתכוונן מוט  שורי, מיה וכן צינור שרתית למילוי האמבט חת תותקן סוללה למים חמים וקרים, מיקס מהקיר, הכוללת יציאה באמבטיה: -

 לף.חות ומזמ לפס" 60 ומוביל אנכי באורך החלקה טלסקופי  

 . )ככל שידרש( ניל יברזוביוב, : חיבור לכוללת פת אסלהארגז/י שטי רים ו כיו התקנת  (ד)

 .: לבןגוון הקבועות (ה)

 דופן חיצוניתב  4פתח ": הזנת חשמל, יבש כביסהכנה למי ה ז, הזנת חשמל.ים(, חיבור לניקור)קנקודת מים  :הכנת חיבור למכונת כביסה כוללת (ו)

 .לת סגירה תריס הגנה ומשקו, כולל ביסהכהיבש מי מ דיםטת אפלי וללשרו

 ה לחיבור לביוב, ולסיפון קערת המטבח.ברז והכנכוללת: במטבח יח כלים למד הכנה (ז)

 .ללא אביזרי קצה צנרת נחושת בלבד ,רתבאם לא נאמר אח: הכנה לנק' גז (ח)

 .מים קרים בלבד לותאס. בטילת ידייםחצה וכיור נכיור רלרבות  יים,הסנטר (. יעשה לכל הכלים)כללי חיבורי מים קרים וחמים:  )ט(  

 המסופקת מהרשת העירונית. מים בטמפרטורה קרי : מים קרים (י)

 או הכיור.  העבודה על מישור משטח   = קרי ברז הממוקם רחפ קבוע. ראש ברז הנשלף מתוך שרוולנשלף =  ( יא)

  . דית אחתרת ים, בעזות מים לקרים /חמי)מיקסר( = ויס מערבל

 ברז ו/או שניהם. קרים, לראש מקלחת ו/או לפיית /יסה/יציאה, של מים חמיםפוץ( = חלוקת כנ)אונטר דרך-רב

 

 ה,, ברצפהבניין( משותפים לכללוכן חלקם ית)בלקולטני ביוב רת ופתחי ביקורת נצ :אחר אביזרי אינסטלציה נוספים בדירה, לכל צורך   3.6.1

 אש(.  וכמות, עפ"י דרישות כיבוי  קום)מי יתכן מתזי כיבוי,. האינסטלציה הנדספ"י החלטת מכמות עמיקום ו ב, הך לתקרבקירות או בסמו

 בין   כבלי פיקודרת גז ולהעבוצנרת  פוצלמו/או  יני מרכזימן לפי החלטת מהנדס האינסטלציה. ניקוז למזג  ,מיקוםב ארון למחלקי מים

 ו במסדרון ו/או אחר,  שרות ו/א במרפסת  מפוצל,ו/או  יני מרכזימלמזגן  ועדמי קום . מי יידלמא המיועדלמעבה, עד המיקום המיקום המיועד 

 ות יועץוהנחי 4חלק   1004יוב בכפוף לת"י בי בידוד קולטנ .עליון ו/או במסתור כביסה בגג  למעבה מיועדטת החברה. מיקום עפ"י החל

 האקוסטיקה. 

 

 

נדרשה מערכת ן. הוראות כל דישר נקבעו בעפ"י הדרישות א ותהיה לאריתסו רכתצעות מעבאמ הספקת מים חמים לדירות :יםמ חימום    3.6.2

 .   579לדרישות תקן ישראלי  סולארית, התקנתה תהיה בהתאם

לתכנן   מאפשרהל מפסק וללי והתקן קוצב זמן )טיימר( הכזר חשמחימום עם אלמנט ע  הכוללירה )דוד( גלכל דירה יותקן מכל א     3.6.2.1

 . ()"שעון שבת" הפעלהזמני ה  ש אתמרא

 באמצעות חשמל  מים , יעשה חימום הבאמצעות מערכת סולאריתכל דין לא ניתן לספק מים חמים דירות שלהם לפי הוראות ל   3.6.2.2

 .(ימום המים )טיימרחהתקן קוצב זמן לו 

 ניהם. ר מבמהמפורט להלן לפי המחמי אוגירה לא יפחת מהוראות כל דין יכל האנפח מ 3.6.2.3

  ;ליטרים 120: תבקיבול םלמים חמי )דוד(  כל אגירהי מ 3.6.2.4

   על גג המבנה. ו/אוביסה / בארון שירות במבואה הקומתית כדוגמת חלל תליית הכבמקום מוסתר אך נגיש  :מיקום הדוד 3.6.2.5

 כיור נטילת ידיים.. טבח ורחצה, אמבטיהמ קערות  :יםר מים חמים לכלחיבו  3.6.3

 (.חד לדירהברז א – שמשפסת  ביציאה למר) .יש: "דלי"ברז    3.6.4
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 ה(.)מיקום לפי החלטת החבריש  :למונה מים לדירההכנה  3.6.5

 לסטי. : פשפכים פלסטי, :לוחין , דPPR, S.P גול,ספלדה מגולוונת, פק :וקריםמים חמים  :חומר הצינורות 3.6.6

  הגזר הספקת הגז ועד נקודת ממקו  בדירהת גז ה יכלול צנרר הדיר, מחייש :בחר הגז ועד נקודת הגז במטה ממקו צנרת גז בדיר 3.6.7

   .הראשית במטבח וכן הכנה למונה גז דירתי

 : יש. הכנה למונה גז לדירה 3.6.8

 

לי ית שנועדו לשמש את כל בעתקנים או צנרת של מערכת גז מרכז, מי1969 -קעין, תשכ"ט ב( לחוק המקרה ) 59מובהר בזאת כי בהתאם לס' 

 . המשותף  ק מהרכושניתנים לפירוק, יהוו חלוסת ה , מונה או , למעט מיכלו חלקםהדירות א

 
 

 (טבלה זו )ראה הערות לאחר  ל ותקשורתמתקני חשמ – 5טבלה מס'  3.7
 

 נספח ג'ת טלפון, ראה ת תקע ונקודו , בי רמחיר זיכוי לנקודות מאו 

 

 

 2ת של הדירה. בדירה הכולל ריהוטון העמדת הובהתאם לתכנלהלן  בלה המפורטתורת יהיו לפחות בהתאם לטמיקום וכמות מתקני החשמל והתקש 

 . לקומהר פחת יעודי ממס םבכל קומה לוח חשמל משני עשמל ראשי עם ממסר פחת ובנוסף יותקן קומות ומעלה יותקן בקומה הראשית, לוח ח

 

 מיקום 
 ור נקודת מא

 ,תקרה /קיר
 כולל מפסק 

 ע תק בית
 מעגל

 מאור משותף

 קע ת בית
ל  כוח במעג

     ףמשות

 ע תק בית
 ל במעג כוח

 דנפר

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;שורתנק' תק
 .נק' טלפון 

 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 לדירה  כניסה
 מבואה  או 

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 אינטרקום  -

  חדר לק תאורה מפס  -
 . מדרגות 

כולל   רתיח חשמל דילו  -
 יכות סגירה )ניתן שיהיה בסמ
 לכניסה או למבואה( 

   /רת ארון תקשו  -
בית   כולל , יזיהלפוניה/טלווט

 תקע בתוכו

 דיור  חדר
 אוכל ינתופ

2 3 - 

 
 
1 1 

וספת  ת  -תריס חשמלי תוכנן  
נקודת חשמל להפעלת  

זה נרשם  גם   )תריס  התריס 
המשך  ב במרפסת שמש 

 הטבלה(

 זדור פרו 

 
1 

1 - - - 

מ'   3ור באורך מעל בפרוזד
הכולל פניית  או בפרוזדור 

ות  ות מאור לפחנקוד  2"ר", 
 חליף. + מ

 1 טבח מ

 
 
 
2 

הגנה  )בדרגת 
44IP ) 

4 
 

גנה  )בדרגת ה
44IP  מחולקים )

ם  לשני מעגלי 
המוזנים מהלוח  

נדירתי ע"י  
  2.5 מוליכים

 ממ"ר בצנרת 

4 
פרד,  כ"א במעגל נ

 : רעבו 
רר  מדיח, תנור, מק

תלת פאזי עבור   1+
,  ריים חשמליותכי 

  2.5עשוי מוליכים 
 ממ"ר בצנרת 

- 

מעל  התקע יהיה  מיקום בתי
כול  ה כטח העבודמש

ם לתכנון  האפשר ובהתא
קע עבור  בתי הת  .המטבח

  כיריים חשמליות ועבור
המדיח ימוקמו מתחת  

 למשטח העבודה. 

 שינה  חדר
 עיקרי  
 ( הורים)

1 
  קכולל מפס )

 (  למנורה  מחליף

4 
)שניים ליד  

 המיטה( 
- 1 1 - 

 ממ"ד
מנורה לפי  

יקוד  הנחיות פ
 העורף

 תקנות פקע"ר לפי  1 1 - 3
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 מיקום 
 ור נקודת מא

 ,תקרה /קיר
 כולל מפסק 

 ע תק בית
 מעגל

 מאור משותף

 קע ת בית
ל  כוח במעג

     ףמשות

 ע תק בית
 ל במעג כוח

 דנפר

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;שורתנק' תק
 .נק' טלפון 

 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 רחצה  י /חדר
או   טיה)אמב

 (מקלחת

1 
  תמוגנ מנורה )

 מים(

1 
בדרגת הגנה  )

44IP ) 
- 

1 
  לתנורת תקע  בי )

 ( חימום
- 

  ע לתנור חימוםבית תק -
סק דו קוטבי  ימותג עם מפ

ימון מחוץ לחדר  ס עם מנורת 
 רחצה.ה

ותג עם  ימ  –דוד חשמלי  -
מפסק גו קוטבי עם נורת  

מחוץ   –זמן  קוצב ו ימוןס 
   חדר הרחצהל

    -פסקור מכני + מ אוור -
 דרש היכן שני
 

 - - - - 1 םשירותי 

 בהעדר חלון, 
אוורור מכני +  הכנה לנק' 

 דרש. היכן שני  -מפסק 
 

 מרפסת שרות 
1 

  ה מוגנתמנור)
 מים(

- - 

2 
  44IPגת הגנה רבד

ונת כביסה  למכ
 ולמייבש 

- - 

 מרפסת
 שמש

1 
  מנורה מוגנת)
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  רות לטבלה ואחרותהע

 2כוללת עמדת הריהוט של הדירה. בדירה הובהתאם לתכנון ה לטבלה המפורטת להלןתאם ת יהיו לפחות בהשמל והתקשורקני החום וכמות מת מיק

 . מהשמל משני עם ממסר פחת יעודי לקוף יותקן בכל קומה לוח חם ממסר פחת ובנוסעבקומה הראשית, לוח חשמל ראשי  קומות ומעלה יותקן

ממ"ר,  2.5במוליכים בתי תקע(, עשוי  וסף )לכל היותר שניקע נללא יותר מבית תתקע המחובר ו בית הינ שותף" =  "בית תקע כח במעגל מ (א)

 אופיין מכשירים. אמפר עם  16מע"ז  וח החשמל הדירתי/קומתי באמצעותנרת בקוטר מתאים. ההגנה בלמושחלים בצ
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צנרת בקוטר מתאים. ים בממ"ר, מושחל 2.5י במוליכים י, עשוהדירתי/קומת ע המחובר ישירות ללוח תקהינו בית תקע כח במעגל נפרד" = "בית  (ב)

 יין מכשירים.  אמפר בעל אופ 16באמצעות מע"ז  ההגנה בלוח החשמל

חוץ לחדר מ מפסיק דו קוטבי עם מנורת סימון ממ"ר בתוספת 2.5וליכים גל נפרד, עשוי במעבית תקע ממ=   ור חימום באמבטיהלתנבית תקע  (ג)

 ך לכניסה. האמבטיה בסמו

מושחלים  ממ"ר,  1.5ים ות מאור ובתי תקע, עשוי במוליכ נקוד –ור, מעורב למעגל מאקע המחובר ית תהינו ב: ר משותףמאו במעגל ע בית תק  (ד)

   . . אמפר 10מצעות מע"ז ההגנה בלוח באח. י, בהתקנה תחת הטרת בקוטר מתאיםבצנ

ו סכנת בו קיימת רטיבות, א קום היא נדרשת בכל מו 44IPימות רגת אטין אביזר בדהינה תוספת  בגת מים: גנתוספת לבית תקע בגין אטימה מו (ה)

 ישירות או לא ישירות.  התזת מים 

 –נקודת טלפוניה, נקודת תקשורת עה קומפלט לחדר וכוללת על פי תקנות, מגי כוללות כבילה ייעודיתנקודות,  3  טלויזיה תקשורת וטלפון =נקודת  (ו)

נדרש על פי כל דין. אין זה רי כבלים. הכול כשידולחיבור לקליטת רות בה, כאמור, ואפשת שידורי חולקליט חיבור –זיה ן מחשבים, נקודת טלוויבי

   מו בריכוז אחד.  כרח שהנקודות/מוצאים יסתיימהה

וי  יזר דמ)אב ה, בלדחמפסק הפעלה, פנדל בתקרת הכוללאהיל/ ארמטורה(,  -וכיסוי )ללא נורה תקרה או קיר נקודה לתאורה על = נקודת מאור (ז)

   בית נורה ונורה.  ,רה(סתרת החיבור לתקקונוס לה

בהתקנה ור בקוטר מתאים, נממ"ר בצי 2.5התקנתו, מוליכים  שמל הדירתי ועד לדוד במקוםישיר מלוח הח תכלול קו חשמל = נקודת דוד חשמלי  (ח)

 ל. ב זמן כאמור לעין, כולל קוצת סימוטבי עם מנור ד והמעמד, מפסיק דו קו דוסיק בטחון לעמידה חיצונית ליד הסמויה, לרבות מפ

 

  .יש :ת מאורו נקוד  :כל קומהב :מבואה קומתית חדר מדרגות/ 3.7.1 

ם אין  )באאו חדר המדרגות  תיתקומ ת אור במבואהקצן מתוך הדירה להדללח יש.  :אורלחצני הדלקת  יש. :פי מאורגו 

 דרגות. בועה בחדר מש, לתאורת לילה קי  :(ףותשעון שבת )מש יש. :מבואה(

  .שורת ועד נקודת ההכנה בקירמשיכה מריכוז תק ת תכלול צינור וחוטקשורנקודת הת :ן חוץ טלפו  3.7.2

 .זמזם :ילצל .לחצן :סוג :פעמון  3.7.3

 לפי דרישות הת"י.  ,סטנדרט  :סוג :קעשאביזרי הדלקה/ 3.7.4

  שקע רגיל(,ולל )כדירתי תקשורת ולוח  (עתידרחבה בחות לצורך הלפ מודולים 6-ם פנוי לקו)כולל השארת מ דירתי  לוח חשמל 3.7.5

   .אין שעון שבת דירתי:יש.   :פחתמפסקי  החשמל. לפי תכנון מהנדס :מיקום .יש :ירהבתוך הד

  כולל קוצב זמן. .יש :חשמלי שמש/ם, י מ  נקודת חשמל לדוד 3.7.6

 אמפר.  3×  25: תלת פאזי: גודל חיבור דירתי  3.7.7

ום בדלת הכניסה  ית למערכת אינטרק שתית פנימית וחיצונ, ותום הכוללת פעמוןערכת אינטרק. מיש :ת אינטרקוםמערכ 3.7.8

ע/דיבור באחד מחדרי רה, וכן פומית שמי האינטרקום במבואה או בכניסה לד: יש למקם את נקודת מיקום הראשית לבניין.

 ורים בדירה. המג

 ן. : איפרדת(ה נוספת במעגל סגור )נזי מערכת טלווי  3.7.9 

אשר ישולם  יבור בפועלללא ממיר וללא ח) יה רב ערוציתלקליטת טלוויזים לחיבור לכבל הכנה :יזיהטלוויטת שידורי הכנה לקל 3.7.10 

 מספר ל או ןלבנייאנטנת צלחת מרכזית ין לחילופ .(תספק שרות זה  אשר ערוצית -הרב ה לחברת הטלוויזי י הקונה ישירות ע"  

 שרות זה(.ע"י הקונה מספק  שכייר  ממיר דירתי אשר )ללאדיו ור TV-ה לחובשידורי  לקליטת בנינים  

 :מיתקנים אחרים   3.7.11 

  קיןם למרפסת שירות, יש להתות במטבחים הפוניבם ללא אוורור ישיר לקיר חוץ לר, בחדרים סניטריים ובמטבחיבחדרי שירות -

 וי.  ר חוץ, לרבות רפפת כיסקיצינור מצויד במאוורר מכני ל

רשת החשמל הישראלית יבור תלת פאזי ולת. המערכת תתאים לחירתיצריכת החשמל הד ר ולבקרה שללניטו מערכת  -

 ת תעריפי החשמל המשתנים. זנ הותאפשר 

ר בו)שלושה חיישני זרם ע זרם חשמלי ר מתבססת כל רכיב המודדהחשמל הדירתית אש יחידת מדידה בלוח  :מערכת תכלולה

יג אותם  בצורה מקומית ומצ ומעבד את הנתונים  מקבליגיטלי אלחוטי הלחוטי, צג דידור את תקשורת לש, יחידלוח תלת פאזי(

 מ' 1.5ובגובה במקום נגיש  יסה,נ/ במבואת הכ בסמוך לדלת הכניסההצג יותקן בפנים הדירה  ה.בצורה ברורבשפה עברית 

  ותם הכספית.ואת על )בקוט"ש( תוהמצטבר  השוטפת אנרגיהה לפחות את נתוני צריכת הצג יציג מהרצפה. 
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רד שבדירות האמורות הותקן ין מערכת זו ככל שנקבע ע"י המשטל את החובה להתקכון שמורה הזכות לבוהשילמשרד הבינוי 

את   וקמל של הלקוחות המסוגל למדוד מרחשליטה מרחוק בצריכת החשמונה ל –נה חכם" וע"י חברת חשמל "מונה חכם". )"מ

ב או אונליין )דרך מחשק ללקוחות שירותים ולספניין או הדירה, לות ברמת הבפל בתקגע נתון, לטצריכת החשמל בכל ר

 תון.ורכים אצלם חשמל בכל רגע נאפליקציה( אילו מכשירים צ

 .3.5ף חה ידני ראה גם בטבלת פתחים סעיס/ים, לרבות מנגנון פתיחשמל להפעלת התרי תריס/ים חשמלי כולל נקודת -

 

 :בדירהימום, י קירור / חמתקנ.        4 

 ן. אי  :מרכזי  מיני רתי די  מיזוג אוויר 4.1 

  :תכלול אשר ,זיפא תלת סטנדרטית אחת מרכזית נימי למערכת הכנה  

  רכזית כאמור, מערכת נפרדת בכל נה למערכת מיזוג מיני מדופלקס תבוצע הכ תהכוללות שתי קומות כדוגמת דיר )בדירות  

   . בדירה(כות נפרדות הכנה לשתי מער –קומה   

 ;הדירה חלקי לכל קצרו יעיל אוויר פיזור המאפשר אחר או במיקום סדרוןהמ תקרת לתחתית מודבצ דלמאיי מתוכנן וםמיק .1 

    המיקום  בין תאו הקירו הרצפה במילוי ונעה קירמוכנסת ב חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "המצ"ת לרבו  הנדרשות התשתיות יצועב .2 

 מ"מ שקוע בקיר 32היה בצינור המאייד י ניקוז,  2.5* 3נפרד  מעגל כוח שקע ,וכנן למעבההמת המיקום ועד ידלמאי   תוכנןהמ     

  המערכת להתקנת עד ,גבס בלוח כיסוי באמצעות הסתרה יכלולייד אלמ "צמה"ה מוצא .הכביסה מסתור לניקוז או רצפה למחסום     

 לך אופקי.במה לך אנכי ובין אםבין אם במה  אורכה,מוסתרת לכל בכל חלופה הצנרת תהיה  . בפועל     

 עם   רוסיומת בקופסת חשמל שקועה בקי קיר המסדרון על התרמוסטט םלמיקו עד המאייד ממיקום קיר ודלפיק ריק שרוול תהתקנ  3.

 מכסה.      

 .אוויר מיזוג סנדמה  ידי על המערכת לתכנון בהתאם יהיה ההכנות מיקום  .4

 מרפסת השרות או בחלקי הדירה   קם את המעבה בתוךיובהר כי אין למ .םמעביה / המעבה מיקוםל ומוסתר נעמוצאך חיצוני  קוםמי . 5

 האחרים.     

מיני מרכזית ת ר מיזוג לכל חלקיה באמצעות מערכתכנון הדירה אינו מאפש  נדס מיזוג האווירהככל שעל פי קביעת מ .: איןפוצלמזגן מ  4.2

ות לרבות צנרת חשמל, צנרת  כל התשתיות הנדרשי הדירה שתכלול את חלק מפוצל/ים ליתרת ה למזגן/ניםסף הכנ, תבוצע בנואחת כאמור

 מים.   ניקוזצנרת גז ו

(.  יםצלפולהתקנת מזגנים עיליים )מ כהכנה תבוצע גם צנרת ניקוזח( , השירותים והמטבהמחדרי הדירה )למעט בחדרי הרחצ בכל אחד 

הכול בהתאם לתכנון מהנדס  פון מתחת לכיור, פה או לחילופין לסיהרצ  עד מחסום ה יהיההרצפה ומוצאמילוי סתר בקיר ובצנרת הניקוז תו

 ר עם פקק.ו סתר עם אביזר חרושתי מתאים וסגטלציה. מקום מוצא הצנרת יו האינס 

, לרבות 5 חלק 994אלי תן ישרוד העורף ולאם להנחיות ומפרטי פיקהתהכנות להתקנת מזגן עילי/מפוצל בתבוצענה  המוגן הדירתי  למרחב 

ז היחידה כלפי המרחב  חוץ וברז שני המאפשר ניקו , ברז לסגירת מוצא היחידה כלפיזרי אטימה תקנייםז כמפורט לעיל, אביניקוצנרת 

 המוגן. 

, המשלבת העורף  ת ע"י פיקודומאושר 5חלק  994ראלי ישמודולארית, העונה לדרישות תקן  מוכר ניתן להתקין מערכתילופין ולבחירת החל 

 להתקנה.  בים הדרושים כהכנותהרכיכלול אחד את כל במ

מכת ג אוויר לרבות הנו והרוכש ירצה להתקין מערכת מיז ומטית )ספרינקלרים( בדירה,ככל שקיימת מערכת כיבוי אש אוט: הערה*

 ו. נמכת תקרה זים )ראש/י המתז/ים( להלר ב הרוכש להתאים את גובה הספרינקתקרה )מסתור(, מחוי 

  .אין :כת מרכזית בבניין ממערר דירתי הניזון מיזוג אוי   4.3

   .אין :ימום הדירהחעלת אפשרות להפרדת חימום מים ו ירתי עם רדיאטורים למים, ב הסקה הפועלת על ידי תנור גז ד מערכת  4.4

 גן.וללת שקע מונקודה לתנור חימום הכ צעיה תבוואמבט בחדר. : איןל בחשמלחימום הפועתנור   4.5

 . אין :ים חשמלייםקונבקטור   4.7

 .: איןקק"ל/מ"ר 120-80, רצפתי חימום תת מערכת   4.8

 : אין.קנים אחריםמית  4.9

 

 : אש ובטיחות בדירה, במחסן דורי כיבוי סי * .5

 ידי רשות  רש על ככל שייד: ()באם נרכש במחסן  הכבאות.י רשות דרש ע"יככל שי: בדירה: (ש אוטומטית )ספרינקלריםמערכת כיבוי א 5.1  
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 הכבאות.  

 .הכבאות "י רשותדרש עיככל שי: גלאי עשן  5.2  

 יש. :חב המוגן )ממ"ד(מערכת סינון במר 5.3 

 

 , "י רשות הכבאותע דרשי י , ככל שעליהם וי לרבות חיפוי/ציפ ,כיבוי ובטיחות אלו  גילוי, סידורי התקנת  *  

 נוניות.ת תיכעקב דרישו  במיקום אחר יותקנו שיסומנו אך , ו/או כנית המכרבתו  צגו יו  הכרחלא ב   

 

 

 :נותתוח ושו עבודות פי  .6

 חניה  6.1 

      : בתחום המגרש;כולםלפי היתר הבניה. : םלכל הבנייני ל מקומות חניהסך הכ 6.1.1   

 אין. (: )לפרט קום אחרחניות במ    

 . וכנית המכרכמצוין בת: מיקום היתר הבניה לפי: חניות מספר: יש, ת(ת/משותפחניה לנכים )פרטי  6.1.2  

   כה )עם הצגת תג נכה רשמילהיתר, תימכר לרוכש דירה נגרש/סביבה/פיתוח ובנספח החניה כנית המחנייה לנכים כמסומן בת    

 נכה. י הבית וגם לדייר שאינו נכה, בין כלל דיר רוכש  התחבורה(, ובהעדר מטעם משרד    

 .יש: המערכת תאור ם משתלבות.אבני  /בטון: מקורהחניה לא  גמר רצפת 6.1.3  

 יש. : הכבישגישה לחניה מ 6.1.4  

 מון בתכנית המכר. : לפי סימיקום  אחת לפחות. :מספר חניות לדירה 6.1.5  

   . (תמדה מוצלכל חני 1 ,שלטבאם )רה. ה, לפי החלטת החבבשיט :פתיחה  אין. :חניהלבכניסה מחסום  6.1.6  

 פיתוח המגרש  6.2 

 החיצונית  חבההר .יןיבנל  הכניסה למבואת עד מהרחוב תחיצוני  כניסה רחבת וכנןתת רשהמג בתחום :סה חיצוניתבת כני רח    6.2.1 

 .לפחות ר"מ 20 של בשטח ולציד מלווה גינון בעל רומוא ,  ]יןילבנ סהי הכנ  מבואת ברוחב לפחות[ מרוצף   סהכני ילשב תכלול    

 .תוכנית האדריכללפי  טבעית/אחר שתלבות/ אבןבנים מ: בטון/ אמרג  חומר :מדרגות/יםשביל 6.2.2  

 ים משתלבות/ אבן טבעית. : אבנחומר גמר .: ישמשטחים מרוצפים 6.2.3   

 בהתאם  ני במיםגינון חסכו ריכל הפיתוח()על פי תוכנית אד .יש :צמחיהמצורפת(.  תי)על פי סימון בתכנ.יש :חצר משותפת 6.2.4  

  ד החקלאות.להנחיות משר    

 יש. : ראש מערכת ממוחשבכולל במגרש  קיההש מערכת 6.2.5  

 לשטח  הנ ר )חצר, מעל תקרה כולה/חלקה( הכווית המכלפי תוכנ  :יציאה לחצר מחדר; יש:  ת הגן ו חצר, צמודה לדיר 6.2.6  

 ללא מערכת השקיה.  ונן ולא מג   

 , שוחות וכו'( צנרת,ים, מרזב/), חלחול םביוב ומיז, ות, ג/יתכן גישמה :בחצר הצמודה לדירות גן  שותפות,פירוט מערכות מ 6.2.7  

  (.רית המכושלא בהכרח יוצג בתוכנ ןייהענ )הכל לפי כיבוי קשורת,תחשמל,    

 יציאה נוספת   שישככל  '.מ 2.5ובעומק לפחות של  .מ"ר 7-לא פחות מח , בשט: ישת גן ו דה לדיר ומשטח מרוצף בחצר הצמ 6.2.8  

 . ס"מ מכל צד 30ח היציאה בתוספת ברוחב פת מ' ולפחות 1.20של  מק מינימליח מרוצף בעויה משטר הפרטית יה לחצ   

 

   לפי היתר הבניה ודרישת הרשויות.  :חומר: ות של המגרש/גדר בחזית 6.2.9  

 . ולפי קביעת החברה  שרתמאווכנית הפיתוח הלפי ת בגובה ממוצע    

 . אין :(לקהמה פתוחה בחקו ) קומת עמודים מפולשת 6.2.10  

 

 פותרכות משותמע .7

 : מערכת גז 7.1 

או  הגז, ובמיקום המתואר בתכנית המגרש ם חברתע בתאום קרקעי-צובר גז תת באמצעות סידור מרכזי :הכנה לאספקת גז   7.1.1  

צנרת  להנחת ת הנאה ו זיק נהבמידת הצורך תינת ית.המקומ ותעפ"י דרישות הרש  ה ו/אואחר שיקבע ע"י החברקום הבניין או במי

   .חזוקתההגז ות

 הגז.וצנרת אספקת הגז הינם בבעלות חברת  ,כאמור הגז בזאת כי צוברמובהר 
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 ;: ישי לדירהמרכז רממקו צנרת גז  7.1.2  

 (.3.6יף )סע 4ראה טבלה : וםמיק : יש.בתוך הדירה זצנרת אספקת ג 7.1.3  

 

 :אשלכיבוי  סידורים 7.2 

 . י והנחיות יועץ הבטיחותהכיבו  ע"י רשות ככל שידרש :מדרגותת לחץ בחדר מערכת להפעל 7.2.1  

 .רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות דרישותע"י  ככל שידרש: פרוזדוריםבמבואות/מערכת ליניקת עשן  7.2.2  

 חות. ת יועץ הבטיישות רשות הכיבוי והנחיו ע"י דר שככל שידר :)ספרינקלרים(מתזים  –אוטומטית  יבוי מערכת כ 7.2.3  

 עץ הבטיחות. . לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יו: ישרגזי כיבוי ותכולתן רבות את כיבוי לעמדו  7.2.4  

 ועץ הבטיחות. י ע"י רשות הכיבוי והנחיות  כל שידרשכ עשן:גלאי  7.2.5  

 פיםבשטחים משותיבוי כם( וארונות , ברזי כיבוי )הידרנטי אש כיבוי ו  גילוי  מערכותות, לרבות כל סידורי הכבארה: הע     

 ישות רשות הכבאות. מיקום וכמות לפי דר ים,פרטי  ו א    

 אין. : בחניונים מאולץ אוורור  7.3 

 . ןאי: )להזנת הדירות( ג אוויר מרכזיתת מיזו מערכ 7.4 

 . אין הדיירים: ויר בחדר/ים לשימושוג אמערכת מיז 7.5 

    ניסההכ דלת ליד הקרקע בקומת מוקמוי הדואר תתיבו :מיקום שגוי.לדואר  1ת, לוועד הבי 1לכל דירה,  :בות דוארתי  7.6 

 . 816י"ות הובניי  תכנון תקנות לפי אלומיניום חזית בעלות ויהיו  ,בנייןל   

 : מיתקנים אחרים 7.7 

נים יבני  ולטובתבבניין  ריםחדר/ים לשימוש כלל הדיי  שותפים(,בחלקים מ )מערכות תאורה מים,  ית מים, מאגרשאבו מערכות סניקה ומ  

 ננים והיועצים. תוכנית המתכלפי  :וכמות מיקום .וכו' סמוכים לטובת הבניין יםבבניינ או  וכים,סמ

 

 למערכות תשתית המבנה חיבור  .8

 שות המקומית.נחיות הרלפי ה: חצרל  נפרד ה מיםמונ: יש; לבית ראשי מים מונה : יש; מרכזי  חיבור לקו מים 8.1  

 .יש:  זי ר לביוב מרכחיבו  8.2  

 לא כולל התקנת מונה. יש.  :ברת החשמלבהתאם להוראות ח ,החשמללרשת  ור הבניין חיב 8.3  

 . ב' הטלפוניםחיבור הדירה לחולל כלא ה )בקשה להיתר(: י תכנון והבנ בהתאם לתקנות ה  :טלפוניםלרשת ההכנה לחיבור הבניין  8.4  

   (.3.7.10 ף אה גם סעיכנה בלבד )רה .אין: (אינטרנט/ה)טלוויזי ן לרשת תקשורת ור הבנייחיב 8.5  

  לעבודות שביצועם בפועבמחיר הרכישה.  לוליםכמכים, ניקוז, דרכי גישה, ו: כביש, מדרכה, קירות תהגובל במגרש פיתוח כללי  8.6  

 ת החברה.מקומית אינם באחריו ות היעשה ע"י הרש  

   ניה.היתר הב  לפימכלים טמונים, . יש: שפהלאצירת אמתקן/ים  8.7 

 . קומיתשות המ הר ע"י: הפינוי אשפ  

 

 רכוש משותף  .9

 : תיאור הרכוש המשותף 9.1 

 כמשותפים בתוכנית המכר.  סומנו באם: מקומות חניה משותפים 9.1.1   

 . אין: (חלקית וחהפת ועמודים, מת כניסהקו ) חלקית ה מפולשתמקו  9.1.2   

  בחברה.לפי החלטת  :ים שאינם צמודים לדירותמחסנ 9.1.3   

  .יש: ומת כניסהלובי( בקמבואה ) 9.1.4   

 יש.  : מבואה )לובי( קומתית 9.1.5   

 .בניין(  )בכל 1)מספר(:  מדרגותחדרי  9.1.6   

   .)בכל בניין( 2: ותלי מספר מע: יש; יותלמעש; : יפיר מעלית 9.1.7   

 יש.הגג:  התפוס על ידי מיתקנים עלהחלק  פחות: לגג משותף 9.1.8   

 דים.ממ" -ים מוגנים דירתייםיש מרחב  אין. :טממ"ק/ מקל 9.1.9   

 ין. א: דודים משותףחדר  9.1.10   



 ר בניה מותנה בהית
ו לפני קבלת    מפרט נערך  נויים רק ע"י רש כפוף  היתר   תכנון ויות ה לשי

 

                        ___________                                           __________ __ 
 מת המוכר חתי                                                              נהחתימת הקו            

 

 , ג' ב'א',  נספחים 

 30  מתוך  25 'עמ 20.05.21תאריך:   / 100,108,110מגרש  /  14 משהב"ש מהדורה –למשתכן   רמפרט מכעיר היין, אשקלון /  /  סו ובניו בע"מגב  ו אלברט  / מסד לאיכות הבניה

  

 שתדרוש רשות מוסמכת  אחר  וכל מיתקן,  ריותלאמערכות סו :כגון (שותפותמ ו/אומערכות טכניות )פרטיות  : ישגגמיתקנים על ה 9.1.11  

 ל הדין. על פי כ   

 . יש;  גינון  שטח ללא : יש.המגרשתחומי ושטח פתוח ב חצר 9.1.12   

 וחדרים טכניים, מרכז מחזור אשפה  תקשורתכות לרבות חדרי מער: משותףוחלקים נוספים של הבית שהינם רכוש מיתקנים  9.1.13   

  המכר.  ניותמשותף בתוכמסומנים כרכוש הזה,  ט בפרקים אחרים במפרטורכמפומתקני אשפה ו   

 

 : המשותףמהרכוש ין להוציאם שא (יםמ יבאם קי) םחלק/י  9.2 

 ילוט(. , )מחדר מדרגות 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 גישה לחניה משותפת. 9.2.3   

 ובי בקומת כניסה. ל 9.2.4  

 . לובי קומתי  9.2.5  

 הגג. על המשותפים() השוניםמדרגות אל המיתקנים  דרגישה מח 9.2.6  

 .חדר מכונות גישה מחדר מדרגות אל 9.2.7  

 . )משותפים( ים/ובי קומתי לחדר/ים טכני ות או מל דר מדרגגישה מח 9.2.8  

 .הגג על פיםמשות התפוס על ידי מיתקנים –חלק הגג  9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

 . רחבים מוגנים בדירות(מ  יש -)אין ./מקלט קממ" 9.2.11  

 וש משותף. חברה כרכו ע"י הככל שיוגדר  וחלקיםרים טכניים  ן למעט חניות פרטיות, חדקומות חניו: חלק אחר 9.2.12  

 

 ותף בית מש 9.3 

 ותף או בבית  שחוק המכר דירות(, המוכר דירה בבית מ  –להלן ) 1974 – ד)דירות(, התשל" לחוק המכר 6בהתאם לסעיף  )א(  

 י  התקנון המצו של   אהאו משנה הור עתו להחיל על הבית מבטל בית או שבדותף והתקנון שחל על המיועד להירשם כבית משה    

 יין; ואלה העניינים:ותו ענ א המכר פרטים על צרף לחוזהנויים להלן, חייב לכלול במפרט או ללעניין מן העניינים המ המתייחסת    

 ק מהרכוש המשותף;להוצאת ח (1)    

 לדירה; ברכוש המשותף הצמוד  שיעורו של החלק (2)   

 ו; בקשר אליחויבים בשירותים המשותף ואות הבית המשיעור ההשתתפות בהוצ (3)   

 לטות בדבר ניהול הבית המשותף; סדרי קבלת הח (4)   

 דירות;  )א( לחוק המכר3בצו בדרך האמור בסעיף שיכון כל עניין אחר שקבע שר ה (5)   

 שהתחייב   ר, כמי ר בחוזה המכ)א( יראוהו, על אף האמו קטן  בסעיף  ין מהעניינים המנוייםשלא מסר פרטים על עניר מוכ )ב(  

 המשותף.   ין יחולו על הביתון המצוי לגבי אותו עני אות התקנשהור    

 

 : לדירה הצמוד עורו של החלק ברכוש המשותףשי  9.4

   .שת הרשויותרישינויים בהתאם לדלבהתאם לחוק המקרקעין ובכפוף 

 

 :ניהול הביתרי קבלת החלטות בדבר סד 9.5

 . 1969 -התשכ"טק המקרקעין  יהיה על פי הקבוע בחו 

 

 :ובשירותים המחויבים בקשר אליו ת בהוצאות הבית המשותף ההשתתפו  שיעור 9.6

 ום הבית המשותף. ישקנון שירשם, עם רתם לדרישות הרשויות המוסמכות ובהתאם לו בהתאהמכר ו/אתאם להוראות הסכם בה 

 

 :ותף(או שיוחזרו לרכוש המש/)ו וש המשותף החלקים המוצאים מהרכ 9.7

 ות המצ"ב  ף השטחים הבאים אשר מסומנים בתוכנימהרכוש המשות  יוצאו, כםבהסן זה ר בעניילגרוע מהאמומבלי       
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   פרט המכר ו/או בהסכם המכר.נים במו/או מצוי       

 קביעתה של החברה.משותף לפי יוצמדו לדירות בבית הצאים מהרכוש המשותף ומויה שבתחום המגרש נ הח עמדות .א

 וכן כל השטחים שהוצאו מהרכושחברה. המשותף לפי קביעתה של הת שבבית ו לדירושותף ויוצמדכוש המם יוצאו מהרהמחסני . ב

 ישום הבית המשותף. מועד רהמשותף ואשר לא נמכרו עד 

 לעיל(.  9.2.9ף החלק כאמור בסעי טמרפסות וגגות )למע .ג

 ש המשותף.  מוצא מהרכו )ככל שיש במגרש( איםחדר השנ .ד

  ניות והמחסנים לתא שבבעלות המוכרת., יוצמדו החסנים לדירותו/או המחהחניות יוצמדו כל  ותף לאום הבית המשככל שבעת ריש .ה

 

 

 רו לקונה ולנציגות הבית המשותף. שיועב מסמכים נוספים ספח א' נ

   .הערות כלליות ב'  נספח

 . כוייםזי טבלת       נספח ג'

 ות ת בעלי הדירם שיועברו לקונה ולנציגו מסמכים נוספי – 'נספח א 

 

 לק בלתי נפרד של המפרט:ו יצורפו כחת אלתוכניו 10.1  

 דירה. ה)חיצוניות( של של כל חדר ומידות כלליות מידות הכוללת  1:50 -דה לא קטן מ תכנית הדירה בקנה מי 10.1.1   

 ותף בקומה. המש הכוללת סימון הרכוש  1:100 -ן מקט דירה בקנה מידה לאתכנית הקומה בה נמצאת ה  10.1.2   

 מה. בקוהכוללת סימון הרכוש המשותף  1:100 -ה מידה לא קטן מטיפוסית בקנומה תכנית ק  10.1.3   

 תף  כוללת סימון הרכוש המשוה 1:100 -א קטן מלרתף בקנה מידה קומות מפולשות; קומות מ /כניסה תכניות קומת 10.1.4   

 . 1:200מידה לקנה   צילום מוקטןב תכניות אלו ניתן לצרף  תיים מוצמדים;ושטחים דיר   

 . 1:100 -קטן מ ת קומת גג בקנה מידה לאתכני 10.1.5   

ת  פמשות חצרסימון  תהכולל 1:250בלת היתר בניה בקנה מידה לק מקומיתהמגרש כפי שהוגשה לרשות ה תכנית 10.1.6   

 וגינות צמודות. 

 

 ין לרבות על פיבהתאם לכל דסור מור, שיש למרי הגית ולחומורכעלכל המ ושימוש ות תחזוקהה יינתנו הוראבעת מסירת הדיר 10.2  

 המכר דירות בעניין: חוק    

 ה על גימורם. י הדירות שוטפות לתחזוקת כל רכיבפעול )א(   

 מיזוג אוויר,  מערכות יחות, מערכות בטה לרבות השירות המותקנות בדיר  תוה מונעת של מערכקתחזוקה כוללת ותחזו )ב(   

 וצא באלה.ות וכי אלקטרומכני מערכות   

 קופתיות, אם נדרשות. פיון ביקורות שוטפות ותתדירות וא ()ג   

 ליצירת קשר.  ספק ומספר טלפון/תקנים בדירה, לרבות שמות יצרןמערכות המו ציוד וט טכני ותעודות אחריות של מפר )ד(   

 

 גימור של  ות וחומרי המערכשל התחזוקה וראות תכנית וה    ןה בבנייסרת הדירה הראשונירה אשר לו נמוכר ימסור לרוכש דהמ 10.3  

 ניין: עבהמכר דירות  פי חוק  ת עלחובה למסור בהתאם לכל דין לרבו הבניין שיש  

 . בניין על גימורםהפעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי   )א(   

 וג  מיז יות, מערכותת, מעלערכות בטיחו מהמותקנות בבניין לרבות השירות ערכות תחזוקה מונעת של מתחזוקה כוללת ו )ב(   

 באלה.וצא ת וכיר, מערכות אלקטרו מכניואווי   

 אם נדרשות.  פתיות,אפיון ביקורות שוטפות ותקו תדירות ו )ג(   

 ליצירת קשר.  ק ומספר טלפוןבות שמות יצרן/ ספכות המותקנים במבנה, לרריות של ציוד ומער מפרט טכני ותעודות אח )ד(  

 מיליה. יפקסר ומספ לרבות מספר טלפון כות והפיתוחהמערשל הבניין, כננים מת צוות המתרשי )ה(   

 מערכות בטיחות   חשמל ותקשורת,בד של אינסטלציה סניטרית, ות בלפ ( למערכות המשותAS MADEת )תכניות עדו )ו(   

 ירה האמור  וכש הדולפיה על ר מכים האמורים הנחיה בכתבמוכר יצרף למסה במבנה ובפיתוח. ומערכות אלקטרומכניות   

 נה( מיד עם מינויה.ה של בעלי הדירות )הראשונה שתמונציגות הזמנית או הקבועמסור אותם לל   
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 מת המוכר חתי                                                              נהחתימת הקו            

 

 , ג' ב'א',  נספחים 

 30  מתוך  27 'עמ 20.05.21תאריך:   / 100,108,110מגרש  /  14 משהב"ש מהדורה –למשתכן   רמפרט מכעיר היין, אשקלון /  /  סו ובניו בע"מגב  ו אלברט  / מסד לאיכות הבניה
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                        ___________                                           __________ __ 
 מת המוכר חתי                                                              נהחתימת הקו            

 

 , ג' ב'א',  נספחים 
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 י בקשתו פה לשיועברו לקונ  נוספות תוכניותלפי הנחיות משהב"ש, להלן 

 

 ( מפרטת )טופס של ר דירו אמור בצו מכעל המוכר יהיה, בנוסף ל לבקשת הרוכש, חוזה המכר ובהתאם חתימת על לאחר

 .ןרוכש תוכניות נוספות כמפורט להלנספח א', למסור ל 1974 –התשל"ד 

 ך למועד סיום ביצוע שלד הבניין.ה בסמומועד מסירת התכניות יהי -

 עד זה לפי בחירתו. וא רשאי להקדים מההמוכר י -

 

 לים,ם, סוג המעגמעגלי כוללת חלוקתת תכנית החשמל הדירתית התמסור לקונה א החברה  :ל ותקשורתחשמ .א

 . קצה, לוחות ומקרא לסימוניםור / מזוג אוויר, מיקום אביזרי ניהן לרבות למערכת אוורהכנות למי  

 

 בר עקרוני לציה הדירתית הכוללת מעט של מערכת האינס ת: החברה תמסור לקונה תכני סטלציה סניטריתאינ .ב

פתחי הביקורת ומקרא  פכין לרבות והשוכת הדלוחין  ה ומערם אביזרי קצ)חמים/קרים( לרבות מיקו ל קווי המיםש       

 ימונים. לס 
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 מת המוכר חתי                                                              נהחתימת הקו            

 

 , ג' ב'א',  נספחים 

 30  מתוך  29 'עמ 20.05.21תאריך:   / 100,108,110מגרש  /  14 משהב"ש מהדורה –למשתכן   רמפרט מכעיר היין, אשקלון /  /  סו ובניו בע"מגב  ו אלברט  / מסד לאיכות הבניה

  

 יות ואזהרות הערות כלל  –נספח ב' 

 ולדירה למבנה הערות כלליות 

   .ת היתר הבניההתקפים למועד קבל והבניה והתקן הישראלי, ןשות תקנות התכנו י כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דר  .1

 . 2010-( תש"ע3 מיתקן לאנטנת תק' )מס' .2

 תפת )אק"מ( ומיתקני אנטנות         טה משו : מיתקני אנטנות לקלי799י דורי החובה, לפי תקן ישראלי, ת"יתקן לאנטנות לקליטת שייין יותקן מ בבנ              

 .אינדיווידואלית )אק"א( הלקליט              

אחר המבטיח שבכל  ם קיים הסדרבה אשידורי החו לקליטתקן לאנטנות ת החברה מחובת התקנת מיתרשאית לפטור א הוועדה המקומית  .3

 א תשלום.יהיה ניתן לקלוט שידורי חובה בלדירה 

הימנע  טום המרתף, ו/או להמתחייבת לשמירה על אי ועולה הנדרשת ו/א פמו ו/או באמצעות וועד הבית, ולנקוט בכל ול בעצלפעהקונה מתחייב  .4

רשים חודרניים וביצוע ריסוס  אי שתילת צמחיה בעלת שואך לא רק,  רבות ורט לעיל, לכפי שפטום המרתף, סיכון לאיכדי  לה שיש בהמכל פעו

 . פתי למניעת קינון חרקיםתקו

 רות.  ו גובה החלל בהן הן עובא ישנו את צורת ו/ו כאמור יכוסו בתקרה קלה ו/או סגירה אחרת ערכות מ .5

ות מינרלים )ברזל( וכן התחמצנ   ,"עיניים" ,גוון, גידיםקם, בדלי מרן: הות כגותופעות טבעי יתכנו ובכפוף לתקנים, י בריצוף וחיפו באבן טבעית, .6

 .ות התקינה וכללי המקצועלדריש . הכל בכפוף מוי חלודהמים דת בכתוהמתבטא

פינות בוצע קיטום קירות ו/או שיפולים לא יבחיפוי  . לייםנדרש בתקנים הישראגות( במידות לא פחות מה ויעשו מרווחים )פ בחיפוי ובריצוף  .7

 .)גרונגים(

, לצורך מערכות כבלים המגרש, לחברת החשמל, בזק, העמיד שטח/ים בתחומי המבנה ו/אוש כי באם תידרש החברה לעת ספק יודגלמני .8

בזכות ו לצורך גישה, כן ןהבניי שימוש במתקני לרבות  ישה חופשית, הקונה מתחייב לאפשר גםנים אחרים סמוכייהמשמשות הבניין ו/או בני 

 אלו.  יםם מיסי ועד בית בגין שטחכן יהיו גופים אלו פטורים מתשלוקרקע למעבר כבלים. כמו הות רצועות לרב פול בשטח/יםש והטיהשימו

 גורות. ריזות פתוחות או ס ת חריפים או רעילים, באו רים הפולטים ריחמחל איסור חמור לאחסן במחסנים דירתיים חו .9

המשרתים כלל הבניין.    ת ומעברי צנרת ואוורור, נמכות, קורות מושיהיו תקרו  יכול  םע"י הדיירי  רכשושי  )ככל שקיימים(,  םבמחסני .10

 ש ובתפקוד.וובאופן שלא יפגע בשימ נפרד למחסנים בלבדו  שותף ל למחסנים תעשה  מהרכוש המהזנת החשמ

 ך לאא  צור הפרעהלים לים החלל ועלוזור תליית כביסה, מקטיניבאם יותקנו באיח' מיזוג האוויר  של דוד המים החמים ו   מםומיק  .11

 בוע במפרט.פחות מן הק

עומדת בדרישות עיבוי שרמת הרעש שלהם חידות הקונה, יעשה שימוש רק ביי ויותקנו מערכות מיזוג האוויר ע"באם יסופקו   .12

 ם. יות לרעשים ומפגענ התק

  וזאת על מנתונה  רה לרשות הק דת הדי נות מעת העמלפחות בשלוש השנים הראשו , באופן תכוף אוורר המרחב המוגןחשוב להדגיש כי יש ל .13

 .הבטון שמהם עשוי המרחב המוגן בקירותהמופק מבטן האדמה והנמצא  באגרגטים )חצץ(, אלהימצשר עלול לסלק שרידי גז ראדון א

ם  מחסני נות, חניות,בשטחים פרטיים, כגון גי נה ואשר יעברות כלל הדיירים במבאו מערכות אחרות המשרתו ות ביוב או צנרתחיתכנו שו .14

 מתכנני ויועצי הפרויקט.  יקומן יקבעו עפ"י החלטתת, מספרן ומ רטיוומרפסות פ

שייכים לכלל ד'( וכן פתחי ביקורת, הכ, ביוב, ניקוז וםעוברות צנרות )מיהמחסן או החניה, יתכן ואו ה, דירה תקירות ובסמוך לתקר  ,ברצפה .15

 קים משותפים.  ן, ומהווים חלהבניי 

 בריצוף זה. ן משתלבת" עלולים לגרום לשקיעותעה המרוצפים באריחי "אבלו דרכי נסיואפיים, מעברים ל שבילבים כבדים ענסיעה ברכ .16

 ה. ת הרוכש לא תיפגענובכל מקרה זכויו  שויות.רו/או אישור ה וןנ מקומות החנייה ומיקומם בהתאם לצרכי התכ במספר יתכנו שינויים .17

רנה הוראות הנספח,  [, תגב28.11.18 -14ורה למשתכן מהד מחירמפרט מחייב ] 1ג' הוראות נספחתירה בין הוראות המפרט לבמקרה של ס .18

 ן.בכפוף לכל די

 ברנה ההוראות. תג -"( לבין המפרט לעילת)להלן: "ההוראו זוראות החוזה ו/או הוראות הדין ו/או המכרבין ה  כמו כן, במקרה של סתירה .19
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 , ג' ב'א',  נספחים 
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 ת זיכויים  טבל   –' גנספח 

 

 
 דות הערות מיוח

   28.11.2018  - 14רה ינוי והשיכון, מחיר למשתכן מהדומפרט המחייב של משרד הב בק הנדרשים ך וראלו הינם א  יכוייםריכוז ז .1

 לעיל כוללים מע"מ.  קובים רים הנהמחי .2

 

 
 

 :  מקרא

 דה.  יחי -יח'

  ר אורך.  מט -מ"א

 

 
 

 שינויים בהסכמה ללא תוספת מחירזיכויים ו
 

 תכולה א נוש
 יכויערך כללי לז

  ע"מ כולל מ

 ארון מטבח 
  גובה, משטח העבודה, חיפוי ברון המטבח  עצמוא

וללה למים חמים  מ לכל אורך המשטח, ס ס"  60
 ול כמוגדר במפרט זה וקרים וכיור מטבח, הכ

 מ"א ₪  1,000

 מים ות ללסול 

 ומקלחת  אמבטיה, מים בחדרי רחצה: כיור, סוללות ל
 . ירה(ל הד )לפי הקיים בפוע 

ך  דר-וקרים רבחמים  סוללה למים מובהר כי בגין 
 א ניתן לקבל זיכוי. )אינטרפוץ(, ל

 יחידה  ₪ ל 200

 ₪ ליחידה  75 --- נקודת טלפון 

 בית תקע 
עגל משותף )לא מוגן מים ולא  בית תקע רגיל במ 

 ח(. / כ דמעגל נפר
 ₪ ליחידה  125

 לת כניסה ד
 שירות  למרפסת

 ד. זיכוי בגין כנף הדלת בלב
 .(חחובה לבצע משקוף בפת)

 יחידה ₪ ל 750

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


