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 ע"מ גבסו ובניו ב ואלברט
 

 
 20.05.21  תאריך עדכון:                                                                                               28.11.18 – 14רה וד מה ב"שמשה

 עיר היין, אשקלון  שם האתר: 

  
 חדרים  5 מס' חדרים: 

  
 C,B :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': 

  



 מותנה בהיתר בניה 
ו לפני קבלת    רט נערך מפ  נויים רק ע"י רש כפוף  היתר   תכנון ויות ה לשי

 

                        ___________                                           ______ ______ 
 חתימת המוכר                                                              החתימת הקונ           

 

 , ג' ב'א',  נספחים 

 31  מתוך  2 'עמ 20.05.21ך: תארי   / 100,108,110מגרש  /  14משהב"ש מהדורה  –מפרט מכר למשתכן אשקלון /  עיר היין,  /  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) וכשות שהקונה רכז 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 

 כנן הבנייה. מת ל  כי ראד  פרטי   :8יף עס
 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 
 מר ואביזרים. אור הדירה, חומרי הגית   :3סעיף 

 גובה הדירה.           :3.1 ףיסע
 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 )  ,(יםז רב ם,ה )כליתברוא  מתקני  ,(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 
 דיירים. ה  ושמיש ם לאויר בחדר/י : מערכת מיזוג7.5סעיף 
 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 
 משותף )רישום ופרטים(. ת בי :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 

 

 נספחים
 

 ם נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף. כיסממ ' ח אנספ

 הערות כלליות.   נספח ב' 

 טבלת זיכויים.נספח ג'  
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                        ___________                                           ______ ______ 
 חתימת המוכר                                                              החתימת הקונ           

 

 , ג' ב'א',  נספחים 
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    ___ : מדגםדירה  עיר היין, אשקלון  שם האתר: 

 חדרים   5 מס' חדרים:   

 ___ דירה מס':   

 ___ : מס'  קומה   

 ___ מחסן מס':   

 ___ מס':   חניה  

 ___ : מדגם  ןבניי  

 

 מכר" "מפרט  

 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)                           

 

 ( החברה""או  כר/ת"מו "ה)להלן     ו בע"מ.ינ ב וסו גב ואלברט:  בין נספח לחוזה 

                                             ת.ז        לבין:  

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

 

       מתאריך:

 

 פרטי זיהוי     א.
 

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

 . 100,108,110 :מגרשים. 6,7,8,10,11,12,14,19,20,62,63,64,66,67,68 :מס' ותקלח .387,388,427 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

 

 המשמש גם כחדר שינה(, ממ"ד, -מרחב מוגן דירתי )להלן חדרי שינה,  2 חדר שינה הורים, ,פינת אוכל, מטבח כניסה, חדר דיור, :הירבד .4

יאה  יצ מרפסת שמש ) ות,ריש תפס, מרנפרד()בית שימוש   אורחים שירותיחדר רחצה הורים )מקלחת(, , ( אמבטיהכללי ) פרוזדור, חדר רחצה

 מחדר דיור(.  
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ו לפני קבלת    רט נערך מפ  נויים רק ע"י רש כפוף  היתר   תכנון ויות ה לשי

 

                        ___________                                           ______ ______ 
 חתימת המוכר                                                              החתימת הקונ           

 

 , ג' ב'א',  נספחים 
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   שטח הדירה .5

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

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

   –לעניין זה 

  בינה לבין שטח משותף  הדירה לבין מרפסת השמש,ן לה, לרבות ביחוצה מש המ ןה לבין הדיר קיר המפריד בי  –" קיר חוץ " (1)

 דירה או תוכנית אחרת.בקומה או בינה לבין 

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

 ו את החיפוי.ני הקיר יכללפאבן  יו פחי עם ור; בקירבלא גימ 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;  כל יטל האופקי של חת בלבד לפי ההדירה יחושב פעם אמהלך מדרגות בשטחו של כל  (ג)

 גות. המדרלה מהלך נו עוממש  סלח יצורף למפהשט

  1970 –אגרות(, התש"ל )בקשה להיתר, תנאיו וואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה בחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובהם ת (ד)

 )בקשה להיתר(.   ות התכנון והבניהתקנ –)להלן 

   הדירה. בשטח לולכ ונאי ש, ולק ב'בח 9.4 : ראה סעיף ברכוש המשותף הצמוד לדירה של החלקשיעורו  (ה)

 

 :פירוט שטחים נוספים המוצמדים לדירה או המשמשים את הדירה באופן בלעדי  .6

  דמוי תקרה )לא פרגולה( וי הכוונה למשטח מלאיר]קשמש מקורה המרפסת  מתוכה ._ מ"ר______ :(1) בשטחשמש  תמרפס 6.1

 . _______ מ"ר: בשטח, אחת מעל בלבד[ הנמצא קומה

 המוצמדת(;  החניהכנית שטחי החניה עם סימון מקום )יש לצרף ת כנית המכר.תבכמצוין : ס'מ ורהק מ אל/ מקורהחניה  6.2

 המוצמד(; ום המחסן ם סימון מיק ת המחסנים ע)יש לצרף תכני .__ מ"ר_____  :(2)בשטחדירתי מחסן  6.3

 .אין :(3)בשטח מרתף דירתי  6.4

 . אין: בשטחמוצמד 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(. פת רצ ממפלס ךמונה הייר ות סמת ה)יתכן ומפלס רצפ מסומן בתוכנית המכר.כל שכ :מסתור כביסה

  

 הערות לחישובי השטחים: 

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

גובלים  ירה הד ה תירושל קם החיצוניים הבנויים של המרפסת ועל פניהים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ או המעקים העובר

 ת.במרפס

הרקיע כפוף  לשמש ו/או לאור אשר מידת חשיפתה , לקהמות או בחחשופה ו/או מקורה בשל ,הכוונה "שמשמרפסת "מובהר כי 

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

 . שלשמשיפת המרפסת ח

בינו לבין חלק של דירה  מפריד המחסן ר קיר ן בתוספת שטח הקירות; כאשהשטח 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  ייכללאחרת 

 ס"מ;   20  מתחת לקירות החוץ בעוביאורטי תי שטחמרתף בתוספת ץ של הוח הות בין קיר טח הכלוא, הוא הששטחו של מרתף .3

כאשר קיר   השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר; ל רקייכלבינו לבין חלק של דירה אחרת ד רימפ ר המרתף כאשר קי

  ייכלל שטח הקיר במלואו.המרתף גובל בשטח משותף 

המופיע במפרט   חצר בין שטח ה  5%ד עשל ור יה בשיעיר סט ; תותהפקיבה ת התומכיםח הקירו, את שטכולל חצרשטחה של  .4

 למעשה. המכר לבין השטח

 

 

 



 מותנה בהיתר בניה 
ו לפני קבלת    רט נערך מפ  נויים רק ע"י רש כפוף  היתר   תכנון ויות ה לשי

 

                        ___________                                           ______ ______ 
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 סטיות קבילות: .7

 קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה:  לן הן סטיותהמפורטות לההסטיות 

לה  דוג ר תותר סטייהשל חצ החטן שמעשה; ואולם לעניי ובין השטח ל 6-ו 5בין שטח כמפורט בסעיפים  2%סטייה בשיעור של עד  )א(  

 לעיל. 4והערה  6.6כמפורט בסעיף יותר 

  זרים במפרט ומידות האבזרים למעשהבבין מידות הא 5%עד ור של 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 :א"לו ד 
 
 

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

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

 zisling@zahav.net.il   :דוא"ל 
 

 

 ין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה הבני  תיאור ב. 

הבניין או  חזית  בבניין, בתנאי שלא ישנו את וחלקים אחרים חרותנימית של דירות אשינויים בחלוקה פלהכניס  רשאיוכר מה    *

 . תף שטחים ברכוש המשו

 . ישראלין ההתק  דרישותיו לפי והמלאכות יה םיוצרכל המ *

 

 יןני תיאור הב .1

 שיבנו ע"י החברה במתחם אחד." I,H,G,F,E,D,C,B,A" בניינים דומים הידועים כדגמים 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 החלאחד מורכב ו/או רב אגפי, לפוירשמו כבית משותף ל לפי החלטת החברה בייבנו בשלבים או במקנים יהבניי 

 ת. סמכשות המוהר

               

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

 

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

 או לכל צורך אחר. סק,על

 

mailto:office@citycee-arch.com
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 של כל קומה  ודהין וייעבבני  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 

 הבקומ
 רותעה סוג השימוש 

 --- -1 מרתף  תקומ

מיסעות, מעברים,  , אופניים  ות חני חניות, 

ת,  ו גמדר דרי ליות, חע 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 

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

 . ים /חר הא אחד ישרתו גם בבניין  

 
 

 : (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   ם,רי י פ,  ם טכנים רי 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 /תו גם האחר ד ישרין אחבבני 

 
 ל בניין: כב
 

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  ייןת לבנהקובע

דירות   פרמס

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 2 ע קקר ןלבנייקומת הכניסה 

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

  דורים, מעליות, חדרוזפר קומתית, 

רים, חדר  דיי ת המדרגות, חדר לרווח

ומערכות    רים, מתקניםים, פי , מחסנ תעגלו 

 טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. 

יים,  ופנ ת אחניות, חניו  בפיתוח:

 שפה טמונה, צובר גז. א

 1-8 מגורים קומות 
4 

 ( המו ק כל)ב

ם,  ומתית, פרוזדורי מגורים, מבואה ק

ת, פירים, מתקנים  גו מעליות, חדר מדר

המתכננים  שת דרימערכות טכניות לפי  ו 

 והרשויות. 

--- 

 מגורים עליונה קומת 

 )פנטהאוז(
9 2 

  מגורים, מבואה קומתית, פרוזדורים,

ת, פירים, מתקנים  רגו מד מעליות, חדר 

ים  ישת המתכננומערכות טכניות לפי דר

 ויות. ש רהו 

--- 

 וןגג עלי

 )ראשי(
--- --- 

 ת סולאריות, פירים, כוחדר מדרגות, מער

משותפות/  ת )ניו מתקנים ומערכות טכ

 י דרישת המתכננים והרשויות. פרטיות(, לפ 

--- 

 --- --- --- 10 סך הכל קומות למגורים 

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

 
  :והבהרות תו רהע

  .הבניה יבטבלה בהתאם להיתר שינוייםייתכנו  (א)



 מותנה בהיתר בניה 
ו לפני קבלת    רט נערך מפ  נויים רק ע"י רש כפוף  היתר   תכנון ויות ה לשי

 

                        ___________                                           ______ ______ 
 חתימת המוכר                                                              החתימת הקונ           

 

 , ג' ב'א',  נספחים 

 31  מתוך  7 'עמ 20.05.21ך: תארי   / 100,108,110מגרש  /  14משהב"ש מהדורה  –מפרט מכר למשתכן אשקלון /  עיר היין,  /  סו ובניו בע"מגב  ו אלברט  / מסד לאיכות הבניה

  

 בתקנות התכנון והבניה  יא הכניסה הקובעת לבניין ]כהגדרתה זו מהכניסות ה ש לציין אילבניין, י אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  )ב(

 [. )בקשה להיתר(  

 

 :בכל בניין ראשי( ) ףמשות גותרמד חדר 1.4

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

    אין. :וספיםחדרי מדרגות נ

או עם חדר  ותהיה חשמלית ללא ו/ 24.81ות תתאים לדרישות התקן הישראלי למעליות מס' / יהמעל: יש; בניין כל ב יותמעל 1.5

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

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

תא ולכל ת התקרהמעקה ועד ל קירות התא יצופו פלב"ם בלוחות אנכיים. על הקיר באחורי תותקן מראה מגובה :תאכל  גימור

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

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

 ד". הפיקוד פיקוד "יע היה יה, עליות או יותר, שהינן צמודות אחת לשנייה באותה שורע מארבבניין הכולל לשני הכיוונים(. ב

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

 . אין :רמעמדת שו  1.6

בהתאם לסעיף   ו/או חב' הניהול יןבנידיירי ה תיגו נצ  מעלית בעלת מנגנון פיקוד שבת, שהפעלתו תקבע ע"ימובהר 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 :בניהת השיט; השלד מהנדסכניות לפי ת :שלד הבניין  2.1

 ; דלשה דסלפי חישובי מהנ :עובי  .םומייטר /שיםאלמנטים מתועו/או בטון מזוין מ בטון מזוין :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 :רחומ :פה ותקרה קומתיתצר 2.3

   .1חלק  1004' לפי תקן ישראלי מס  :ד אקוסטי ידו . ביועץטת ההחל לפי :בשיטה

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

  השלד. : לפי חישובי מהנדסעובי השלד.  מהנדס  תכנוןאו אלמנטים מתועשים מבטון, לפי וין, זמ : בטוןחומר: הבניין  ותגג 2.4

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

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

 , (רחא  וא או בלוק תאי )איטונג ,גבסי וקבל לוחות גבס,, בדופן פנימית של קיר החוץ ובצד הפונה לדירות ,למחצה

 . 1045ס' ישראלי מ  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 קו צבעי תקרות 

 : גימור קירות חוץ  2.6

 נאים בהיתר הבניה. לפי הת. הכל אחרוי קשיח פיח  או/אבן טבעית ו/או אבן מלאכותית, ו: י עיקר  ציפוי,/חיפוי  2.6.1

 ם;  ולב עם חיפויים אחרישמ שכבות( 2: טיח )ץ וחטיח  2.6.2

 וחלוקת הציפויים בתאום עם הרשות המקומית.  , 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  :מרחו  :הדירותן קירות הפרדה בי 2.7

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

 ן פי תכנו תכנון המהנדס, גובה לפי ב לוק ו/או משול: בטון ו/או בל )ככל שיש(: חומר וגובה חצרות/מרפסותקיר הפרדה בין 

 .יכלרדאה

 :ותמדרג חדר  2.8

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

 והמעלית יבוצע על פי הוראות כל דין.



 מותנה בהיתר בניה 
ו לפני קבלת    רט נערך מפ  נויים רק ע"י רש כפוף  היתר   תכנון ויות ה לשי

 

                        ___________                                           ______ ______ 
 חתימת המוכר                                                              החתימת הקונ           

 

 , ג' ב'א',  נספחים 

 31  מתוך  8 'עמ 20.05.21ך: תארי   / 100,108,110מגרש  /  14משהב"ש מהדורה  –מפרט מכר למשתכן אשקלון /  עיר היין,  /  סו ובניו בע"מגב  ו אלברט  / מסד לאיכות הבניה

  

מכון תקן ירוק" מטעם תו " לבע)צבע אקרילי ת הריצוף + טיח ווגמכד ם(ולים )פנליחיפוי בשיפ :חומר :פניםגימור קירות  2.8.2

 הישראלי( עד לתקרה.  התקנים

 הישראלי(.  יםנ קת" מטעם מכון התקן ירוקבעל "תו ) יד סינטטיסו טיח  :חומר :התקר רוגימ

 ם תקניישות הלדראם צמנט לבן בהת ניין המגורים יהיו מאבן נסורה או גרניט פורצלן או טרצומדרגות ב :תמדרגו  2.8.3
 

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

 יבוצע על פי כל דין. יות/ והמעלית המדרגות טי לחדר/יסואק הבידוד ה :ד אקוסטי דובי  2.8.4

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

   המדרגות. חדרבאמצעות  :לגג יהלע 2.8.6



 מותנה בהיתר בניה 
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 , ג' ב'א',  נספחים 

 31  מתוך  9 'עמ 20.05.21ך: תארי   / 100,108,110מגרש  /  14משהב"ש מהדורה  –מפרט מכר למשתכן אשקלון /  עיר היין,  /  סו ובניו בע"מגב  ו אלברט  / מסד לאיכות הבניה

  

 : תקומתי מבואה )לובי(  2.9

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

  ים" מטעם מכון התקנקורקן י בעל "תו ת)ע בוצע טיח וצבמעל החיפוי הקשיח י ,לפחות  פורצלן, עד לגובה משקופי הדלתות

 עד לתקרה.  הישראלי(

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

 .  אבן נסורה או גרניט פורצלן: ריצוףע טיח מעל תקרה זו. יבוצ

 :ראשית מבואה )לובי( כניסה 2.10

  בה משקוף דלתלפחות עד לגוופורצלן,  קרמיקה או גרניטאבן נסורה )שיש( או חיפוי קשיח, כדוגמת  :רחומ :ות פניםרקי  ימורג

 )בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי(. יע טיח וצבע אקריל צויב  מעל החיפוי הקשיחסה. הכני

 קורטיבית. קרה דת  וא נהקרת משו תו/א  תקן ירוק"(,סינטטי )"בעל תו  סידטיח +  :חומר: גימור תקרה

קן  בת םידומהעו 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: תקרהור גימסינטטי.  ביןבמלצבוע ו/או טיח ו/או משולב, בטון טבעי   :גימור קירות חניה: חניה מקורה 2.11

יות, נ חון שופעת, כולל סימלא מ במסעהמוחלק  בטון  ה משופעת בין הקומות.עסבמ : בטוןגימור רצפת חניה. טטין סינבמלבי

 ות יועץ התנועה.ט לפי הנחי מספור ושילו

   .6.1.3תוח סעיף י: ראה עבודות פרהמקורה לרבות מערכת תאו  גימור חניה חיצונית לא       

 :  חדרים לשימוש משותף       2.12

 .  ('ווכ  ארונות חשמל, מים )למעט גומחות,, סופרקרילסינטטי דוגמת  צבוע בצבעטיח  :קירות  גימור:  חדר לרווחת הדיירים       

 . מכון התקנים ירוק" מטעםו תקן בעל "תד. כל הצבעים, יס פוליסינטטי דוגמת   צבוע בצבעטיח  :הגימור תקר       

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

   :חדר/ים טכניים )ככל שיהיו( וחדר עגלות וכדומה

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

 ירוק" מטעם מכון התקנים.  ןקו תת"  בעלם, כל הצבעיי. טן צבוע בצבע סינטבטו

 .או משולבאו פורצלן : אריחי קרמיקה או טראצו גימור רצפה

 או לפי היתר הבניה. בורות לאשפה טמונה: אצירת אשפה

 

  :ותהער

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

 יהיה בהתאם לדרישות התקן  )בדירות ובשטחים המשותפים(בניין השונים י החלקבף  צו י רה של הקלהחהדרגת מניעת  .2

    .למניעת החלקה 2279הישראלי 

 

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

  .יר שמןזחומ אינטרקום       

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

 .דלתות פח : דלתות חדרים טכניים    

    אין.: קומתי דלתות לובי     2.15

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

       ולחצן מתוך  מבואה קומתית/כל קומה, ומנגנון שבת לתאורת לילה קבועה בחדר המדרגותאור ב  הדלקת חצןיהיו ל  םיורג בבניין המ  

   .אה קומתיתבומ/תורגד מההדירה להדלקת  אור בחדר   

  ל.ריכהאד צובי עי פהחיצוני בלבד(  בגוון ל ופף צבוע בתנור או ציפוי אחר )בחלקםכמפח  :חומר :ארונות חשמל, גז ומים    2.17

     ואאו לחילופין התקנת מונה נפרד לכל מחסן,  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  ותף מל של הרכוש המשהחשכת מערהזנה מ .שי :למערכות אלקטרומכניות משותפותלתאורה ו חיבור חשמל    2.19
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  מוך וישרתו גם סהו/או ימוקמו בבניין וך מ הס ןיתכנון מהנדס החשמל )יתכנו מערכות משותפות אשר ישרתו הבניין, אך ימוקמו בבני    

 לאישור הרשויות השונות(.  הבניין, בכפוף    

 ומואר. עיצוב המספר יהיה לפי דרישת הרשות המקומית.  יונחיצין מספר בני קןת בחזית הבניין יו מספר בניין:   2.20

 

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

 : *הגובה הדיר 3.1

 .מ' 2.50-לא פחות מ עד תחתית התקרה ףהדירה מפני הריצו  בהגו    

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

 מ'; 2.05 -לא פחות מ :כש(נרם אדירתי )ב סן ח*גובה מ  

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

 

  ל מקרה גובה הדירה בשטח המינימליכבומיות ותקרות משנה. מק תכו מנהלמעט תחת קורות, מערכות, בליטות, הערה:  *

 ן.די ע על פיובהק  בוע לגבי חלקי דירה על פי התקנות לא יפחת מן הגובה המינימליקה

 

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

 (.טבלה זו חר אשל ,תהבהרו /)ראה פרוט יתר בהערות 

 
 

 (1)מר קירותוח תיאור 

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

 )בס"מ( 

 (4)וחיפוי  (3)ריצוף
 "מ( ס ב )   ם מידות אריחי 

 וףריצ
למ"ר/ מ"א  זיכוי מחיר ל

 בשקלים חדשים 
 הערות

 ראה פרוט בהערות בהמשך.  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 

 אין ( 3)ראה  ( 2) ראה

 ך. ות בהמשרע בה ראה פרוט

 אין ( 4)ראה  חתון ת מעל משטח ארון  וי  חיפ 

 . ראה פרוט בהערות בהמשך  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 

 . בהמשך  רות בהע וט ראה פר ןיא ( 3)ראה  ( 2) ראה (1)  בלוקי בטון  בטון,  חדר שינה הורים 

 . ראה פרוט בהערות בהמשך  אין ( 3)ראה  ( 2) ראה (1)  בלוקי בטון  בטון,  שינה   י חדר 

 ממ"ד 
 בטון מזוין  

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

 לי ל כ חדר רחצה  
 )אמבטיה( 

 (1)  בלוקי בטון  בטון, 

 אין ( 3)ראה  ( 2) ראה

 . ךמשבה ת בהערו  טרופ ראה 

 אין ( 4)ראה  גרניט פורצלןחיפוי 

 הורים חדר רחצה  
 ( מקלחת ) 

 (1)  בלוקי בטון  בטון, 

 אין ( 3)ראה  ( 2) ראה

 . ךשמ הב  ראה פרוט בהערות 

 אין ( 4)ראה  ןלגרניט פורצחיפוי 

 (1)  בלוקי בטון  , ן בטו שירותי אורחים 

 אין ( 3)ראה  ( 2) ראה

 . ךראה פרוט בהערות  בהמש

 אין ( 4)ראה  צלןפוריט  גרנחיפוי 

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

 אין ( 3) ראה 2.6ראה סעיף  (1)  ן ובט י ק בלו  בטון,  מרפסת שמש  
 . 2.6סעיף  החיפוי/ציפוי קיר חיצוני רא

 ראה גם פרוט בהערות בהמשך. 
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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 )   ם מידות אריחי 

 וףריצ
למ"ר/ מ"א  זיכוי מחיר ל

 בשקלים חדשים 
 הערות

 3.4ראה סעיף  אין אין ( 2) הרא (1)  י בטון וק בל בטון,  מסתור כביסה 

 דירתי  מחסן  
 או מחסן מוצמד 

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

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

 

 לטבלה: והבהרות הערות 
 

  :חומר קירות ( 1)

 להלן:  בס או לוחות גבס בתנאיםבטון תאי/בלקי ג וקיבל/ןטו ב יבטון/בלוק :מקירות ומחיצות הפנים בדירה יהיו עשויים 

 מ"מ לפחות. 0.6פן הפרופילים ודעובי  -

 מ"מ לפחות. 70רוחב הפרופילים  -

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

 מכל צד של מחיצת הגבס יהיו אחד מאלה:

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 )

 היצרן/ספק הלוחות.  התאם להוראות ומפרטייהיו ב עויצ פרטי הב

 פרטיו. ספק הלוחות יבצע פיקוח צמוד אחר התקנת הלוחות ויאשר בכתב את התאמתם למ /יצרן

 

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

בידוד ": 1045נטית לרבות בת"י בק תאי. הכל בכפוף לעמידה בתקינה הרלבלואו בלוק בטון  , בלוקי גבס,סבג עשויה מלוחות תהיה

 " או מבלוקי בטון. םיע"י היצרן "כעמידים למ קים המוגדריםהקירות בבלו יבנו רהמק לבכ הצרח בחדרי, רהבכל מק. " םתרמי של בנייני

 

 :תקרות/גמר קירות ( 2)

 בהתאם או בהתאם לחומר הבניה של הקירות. במרחב המוגן הגמר יהיה אקרילי+ צבע טיח ית יהיה, בנציונלנוק : בבניהגמר הקירות

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

 : לבן. גוון  .+ צבע אקרילי הנחיות פקוד העורף ל םבהתא במרחב המוגן הגמר יהיה. סינטטי+ סיד טיח  :תקרות רמג

 . וי(: צבע אקרילי)בתחום ללא חיפ צה ושירותיםח רי גמר קירות בחדר

 

 :גמר קירות במרפסות

 סף.  גמר הקירות במרפסות יהיה כדוגמת כלל החזיתות ללא תשלום נו

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

 כדוגמת החזית. 

 

 . מכון התקנים הישראלי בעלי "תו תקן ירוק" מטעם התקרות וקירות פנים יהיו י עבצ כל

 

   :ריצוף ( 3) 

ים בכבישה ר צ: אריחים מיו 314עפ"י הגדרתם בת"י  ן(,צלן )גרניט פורצלפור וגמס  אריחים ותקנובכל חלקי הדירה ובמרפסות י  כללי: 

 חקיקה הרלבנטיות. רישות התקינה וה סוג א' העומד בדם יהיו מ יחיראה (. Bla)כינוי  0.5%-שספיגותם הממוצעת אינה גדולה מ 

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

הקירות חיפוי   רגמס"מ לפחות, אלא אם כן צוין ב 7בגובה ומאותה סדרת ייצור יצוף ר הים בכל היקף הקירות מחומר לול שיפולהריצוף יכ

  ר החוץ מחופה בחיפוי קשיח אין צורך בשיפולים.בהם קי במקומות קשיח.

 א יפחתו מהמפורט להלן.להחלקה ולהתנגדות  – 2279ת"י ות שרי בד יעודם, יעמדוסוגי הריצוף המותקנים בדירה ובבניין, לפי 

 . 11R –. רצפת תא מקלחת 10R –. חדרי רחצה R-9 –מגורים  חדר
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דוגמאות/גוונים מכל סדרה  3-סדרות של ריצוף ו 4המוכר יציג לקונה, לכל הפחות, וי, או לחיפועד לריצוף, יח, המי ראת לכל מיד

 בגוון בהיר ניטרלי.  ים יהיהעצמבין הגוונים המו לפחות אחד  .גוריםחים בשימוש בדירות משכיו ם יצ וות/גוונים נפהתואמים לדוגמא 

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

ב ביותר  קרו וןוגבאפור והאחרת פוגות, בין אריחים(. אחת בגוון  -וכר יציג לקונה בחירה בין שני גוונים של רובה )למילוי מישקים מה

 של האריח שנבחר ע"י הקונה. לגוון השולט

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

מהם דמוי   ון בהיר ניטרלי, אחדבגו יהיה  ונים המוצעיםונים נפוצים ושכיחים בשימוש בדירות מגורים. לפחות אחד מבין הגו אות/גולדוגמ

 תואמת לגוון/דוגמא שנבחר ע"י הקונה לשימוש בדירה. אמפרקט ואחד מהם בגוון/ דוג

 

אריחים מסוג סוג א'.  . ס"מ   60/60אריחים במידות  :  ( שמש תמרפס מרפסת שרות, ם, ותישיר,)למעט חדרי רחצה  הדירה לבכריצוף  -

 (. צלן פור יט  נגר)   ן פורצל

 ס"מ. 33X33ס"מ,   30X30אריחים חירת הדייר ממידות  ב ל : מרפסת שירותשירותים//י רחצהרדף בחו ריצ    -

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

 ס"מ.  33X33ס"מ,  30X30אריחים   לבחירת הדייר ממידות : ריצוף במרפסת שמש -

מ"ר ומעלה על המוכר להציע בנוסף למידות האמורות לעיל  15 ןששטח תפסובמר .( ורצלן גרניט פ)  לן רצ פומסוג   . אריחים א'  סוג           

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

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

 

  קירות:חיפוי  ( 4) 

  סוג א' העומד בדרישות החקיקה והתקינה הרלבנטיות. )בחירת סוג (ןרצלפו ניטלן )גר ו פורצריחי קרמיקה א חיפוי קירות יהיה מא י:לכל  

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

והמידות האחרות תוצענה מבין אלה :  ס"מ 60X30ת מהן  תהיה ות לפחות : אחחים בשלוש מידות שונ ארי נהוק ההמוכר יציע לבחירת 

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

 נוספות ללא כל שינוי במחיר הדירה.  במידות 

נוי מהמחיר עד גובה קו משקוף  ישהקונה ללא  ירתלבחות י קירות במיד פוחי: הקיים בדירה( פי)לובחדר מקלחת   יהטבמבחדר א  

 טיח + צבע אקרילי. – פוי ועד לתקרההדלת לפחות. מעל החי

  –ועד לתקרה  ויפיחמעל ה. מ' לפחות 1.50רחצה, עד גובה ות כמפורט בחדרי החיפוי קירות במיד  : )באם קיים בדירה( בחדר שירותים  

 צבע אקרילי.  ח +טי

 רות תואם מאחורי קי י חיפו  -  BIידת .  כאשר התנור אינו ביח( ח העבודה )מעל ארון תחתון ט שלכל אורך מ   חות לפ  ס"מ   60בגובה   ח:טבבמ 

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

זהה לגמר   יוגמר וחיפו ש()אם נדר מובנית כולל בידוד אקוסטי סגירהיש לבצע  ,הלקי הדירל ח בכ  קיתאופ אנכית או  יהלולצנרת ג      

 הקירות.  

 

  הערות:

 דרישות התקנים הרלבנטיים למניעת מעבר  פילודין  הובים ייאטמו לפי הוראות ירות, הרצפות והנקזים באזורים הרט קה איטום:

 ם סמוכים. מים לחלקי בניין/חדרי  

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

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

 שלמים". ם יריח"א עד גובה, או לפחותלגובה המצוין בטבלה עד גובה חיפוי הקירות יעשה   - פוי קירותי ח 

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

 הריצוף בדירה.  שלהברקה  ובצע ליטוש ו/אתלא החברה ש כי למניעת ספק יודג - ליטוש/הברקה 

    ןבכלל, בתוכנית המכר, וככל שתותקו/או  במדויק ,ןתסומ א בהכרחבאם תותקן, מובהר כי ל– , קורה/ותרגולהפ 

  ו/או משולב. ו/או אלומיניום  פלדה אוו/  עץ ו/או בטוןמ יהתהיה עשו        
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 חזיתות מחופים, בגב ארון מטבח, ארונות למערכותקירות ו ילמעט בשולס"מ לפחות,  7בגובה   ,)פנלים( מחומר הריצוף  –שיפולים 

 ללא קיטום פינות )גרונג(.  ים,פול ושיי ניים. חיפו ואזורים טכ

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

 מ"מ לפחות. 1 מרווח של

 

 :תו ארונ 3.3

 

   ח תחתון:ארון מטב   3.3.1

 אורכו לקירות המטבח. בכלוד מ צהון רון מטבח תחתבכל דירה יותקן א           

 המפורטות להלן:  תוהארון יבוצע בהתאם לרכיבים ולהנחי 

הכנה לכיריים   ,נה שטוחה של הכיורתקלה הארון יכלול דלתות, מגירות, מדפים, תושבת לכיור, חיתוך פתח המתאים -

 הכנה למדיח כלים. (, צתההל שמלשול ונקודת חנקודת גז לביטוחה, קנה שפתח מתאים להת )תושבות וחיתוך ותנבומ

 ס"מ.  60-עומק הארון, כולל חזית הדלתות, יהיה כ •

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

חתית  למניעת רטיבות של ת יפוי עמיד למיםחובמ "ס  10-( בגובה של כהגבהה בנויה )סוקל בתחתית הארון תותקן •

  הארון.

 מ"מ לפחות. 17-18וד )סנדוויץ( בעובי לב מעץ וייה  והמדפיםארון  גוף ה •

 מ"מ לפחות. 5-6)דיקט( בעובי  דובלגב הארון יהיה מעץ  •

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

  לותיסמות ת תהיינה בעלולכל עומקו. המגירולפחות, לכל גובהו  מס" 60ות ברוחב ר גימ תהארון יכלול יחיד  •

 סקופיות ממתכת. טל

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

 ערך. ק קורנר או שווה נשלף כדוגמת מג'י לאחסון

 טים להלן: בהתאם לרכיבים המפורות המטבח יהיו נרו א יסוגי ציפו     -

 פורמינג. ידיות מתכת.פוסט /קה רמייצוני: פו ציפוי חי •

 ה. קיי מציפוי פנימי וגמר מדפים: מלמין או פור •

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

ואחד מהם בגוון   לבןבע  צב מהםלבחירה, אחד גוונים שונים  5ות הציג בפני הקונה לפחכר לני: על המוו ציח  יציפו •

 ניטרלי. 

  ציפוי פנימי: בגוון לבן. •

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

 אללם )מליים המובניו להתקנת הכלים החשדפים, במקומות שיועדלרבות דלתות ומ ו,תומון המטבח בשללספק את אר

 ( לרבות ההכנות הנדרשות. ליםחל

בחלל שמתחת לכיור  תותקןהכנה למדיח במקום המיועד למדיח, ניתן שה חבלרוכשים המבקשים להתקין ארון מט -

שמלי ן קערת המטבח ושקע חח לביוב ולסיפוימדה  ל: ברז, חיבור עתידי ש3.6בסעיף   הנדרשהמטבח. ההכנה תכלול את 

 בפרט החשמל של המפרט(. דרש)כנ למהחשן לפי תקנות מוגן מים מותק 

 

מ"א  1תכנון המטבח הספציפי המוכר יהיה רשאי להציע לדייר להמיר עד ל מהאתהבחדרים ומעלה,  4.5: בדירות הערה

ונה לקבל את ט הקהחלי. / "חצי אי" ( ות המטבח )"אי"רקיל דתחתון שאינו צמומ"א ארון מטבח  2 -ב ארון מטבח תחתון

וספת גמר מלא בכל היקף תב טגמת "אי" / "חצי אי", יתוכנן ארון זה בהתאם להוראות המפרכדוון תח תון לארעת המוכר הצ

 הארון.

 ;ראה הערה בהמשך מידות: ( 1)  
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א פחות בי לבעו ח עבודהקונה משטלבחירת היותקן  וןת חתלכל אורך הארון ה מטבח תחתון: תיאור:משטח עבודה מעל ארון 

  4440 ת"י  ים,ונטיולרההתקנים  דרישותל )כדוגמת אבן קיסר או שווה ערך(, העונה מריתפולי ות אמאבן טבעי - ס"מ 2-מ

  חהוט שהמשטח יותאם להתקנה ונות בכל היקפם. ס"מ ביחס לחזית האר 2עם שוליים בהבלטה של לפי העניין(,  1,2)חלקים 

י להעדיף התקנה ללא קנט שא ונה ר)הקכר ומה "י ע ייבחרבודו  פן עייון מוגבה שאויותקן קנט על המשטח של כיור. בהיקף 

 . לא יינתן זיכוי בגין אי ביצוע זה(.  כולל אף מים בכל היקף המשטח ,ככל הנדרש חטעם עיבוד בחזית המש מוגבה

  המוכר ר.שיבחר המוכ יםהספק אווצגו ע"י המוכר ו/דוגמאות שי ון ו מג ךולבחירת הקונה מת עבודה במטבח יהיה ח המשט גוון:

 אחד מגוונים אלו יהיה בהיר ניטרלי.  , וגוונים לפחות 3 ונההק ינפבג ציי

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

   

 אין.: ארון מטבח עליון  3.3.2 

ון  רא מ"א 1להמיר עד  ה רשאי להציע לדיירהמוכר יהיח הספציפי  תכנון המטבל מהאהתב ,חדרים ומעלה 4.5בדירות : הערה

 מ"א.  2ואורך המטבח העליון יהיה מ"א  5התחתון יהא  חבכלומר, אורך ארון המטמ"א ארון מטבח עליון.  2 -ח תחתון במטב

 : כנן הארון העליון כמפורט להלןהחליט הקונה לקבל את הצעת המוכר יתו

 לא פינות.י לרציף והמשכ ההיי  ןהארו  •

ובתנאי   ס"מ 60ס"מ לפחות. ניתן שגובה ארון עליון יהיה  30קו מועת ופחוס"מ ל 75 ליון יהיההארון הע גובהו של  •

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

 ד לכל אורכו.ארון מטבח עליון יכלול לפחות מדף אח  •

 ארון המטבח התחתון.לדרישות המפרט לגבי ון יהיה בהתאם יעלה חמבנה וציפוי ארון המטב  •

     .ראה נספח ג' :הכיור, הסוללה, החיפוי  , משטח העבודה,המטבח ותארונ  דבע מחיר לזיכוי 

 

, (סנדוויץ'לבוד ) 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  פילENבאורך   ירת הקונה. הארון יהיהבחל חנומ או תלוי  ן יהיה. הארו 

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

 .ס"מ  45X25שמידותיו  משולב בכיור   

     אין. :הרחצה יר לזיכוי בעד ארון חמ                   

 

    :רותעה

 : מטר אורך 6התחתון  מטבחה ארון  של ערי המז ךרהאו  ( 1)

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

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

  למדיח, תנור, המיועדים חללים ן.ארוך האורפעמיים ב שבת מחו  פינהד לאורך קיר המטבח. דמ י תמידת אורך הארון התחתון  

    ארונות. רך הבאו  יכללו  ונותרהא ךו המשולבים בת)למעט מקרר(  כיריים וכיו"ב

קיימים   חבטיצוע עצמי, על הקונה לקחת בחשבון כי יתכן ובקיר שבגב ארונות המבו במקרה של זיכוי עבור ארונות המטבח  ( 2)

 שה לפתח/ים אלו לצורך תחזוקה.גי  פשרלא משותפים. יש פתח/י גישה לקולטן/ים

 . ברה את הרוכשחהבו תנחה בע ובמועד מנים שהחברה תקזח ו להבאחריות הקונה לדווח על בחירתו על פי  ( 3)
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 כביסה:  תמיתקנים לתליי  3.4

 ממרפסת השירות יותקן מתקן חיצוני לתליית כביסה. 

               חבלי כביסה 5ס"מ,  160וגלגלים  באורך מינימלי של  (ת וונומגול) תתכמ 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-והאורך המצטבר של חבלי הכביסה לא יפחת מ

, שמשמעו מתקן ממתכת מגולוונת על קיר המבנהערך בחצר/מרפסת שמש,  ווהן שמתק אפשר שיותקן  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  

 3ב )קרוסלה( עם עמוד הכולל לפחות תובמס תקןר מתקן זה במי החלטתו, להמי"עפ יהיה רשאי,  ריבדירת הגן הדי -

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

 . UVנים החבלים יהיו איכותיים, עמידים לקרינת קתבכל המ 3.4.3

בתחתית  ס"מ. 60-תליית כביסה לא יפחת מה לניש ק ה. עומ5100ס' יהיה מחומר עמיד העומד בת"י מ :המסתור כביס 3.4.4

 המשטח ין. מפלס עליון שלניהבל איסוף מי הגשם ששינוקז למערכת  וןטבמיותקן משטח הפרדה  כל מסתור כביסה

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

 בגובה של     מ"ר לתליית כביסה 1.7של וי יישמר שטח פנהכביסה ובתנאי שות 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

 

 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 גובה/ רוחב( ) 

חומר )עץ 
  /אלומיניום

 מתכת/ אחר( 

ה )ציר  פתיחג סו
ע"כ(/ נגרר/  כ

 אחר(

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
  /םיונימאלו

 מתכת/ אחר( 

ג פתיחה  וס
  כע"כ/ /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

כמות ומידת  
  הפתח

 רוחב(  / הבו)ג

  /מר )עץ וח
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 חומר שלבים 
ר/  יצ)הסוג פתיח

.ע.כ/נגרר/  כ
 כיס/חשמלי/אחר( 

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  בטחון דהפל

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

90/210 --- --- 

 ר וידחדר 

1 

 רר כ.ע.כ גנ אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי

 י ידניו ב י גכולל 
270/230 --- 270/230 

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ   מזוגג  ' מו אל

--- 

--- --- --- 

--- 120/100 --- 

חדר שינה  
 4הורים 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 ידניגלילה  אלומ'  ' מו לא

80/210 120/100 120/100 

 ממ"ד  
)משמש  

   רכחד
 ( 1 שינה

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
  ציר )רגילה(
 פתיחה חוץ 

1 

 ג ג אלומ' מזו 

ציר רגילה או  
 כ.ע.כ 

לפי הנחיות  
 ג"א ה

1 

 C.V .P אלומ' 
או   נגרר לכיס 

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

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  רת/יםיסים, הנגרלדה נגד גז, הדף ורס שתיים, פ  חת או אף  כנ

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

 2חדר שינה 

1 

 ילה רג ציר עץ

1 

 .ע.כ ר כנגר מזוגג מ' אלו 

1 

 ידני גלילה  אלומ'  אלומ' 

80/210 120/100 120/100 
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 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 גובה/ רוחב( ) 

חומר )עץ 
  /אלומיניום

 מתכת/ אחר( 

ה )ציר  פתיחג סו
ע"כ(/ נגרר/  כ

 אחר(

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
  /םיונימאלו

 מתכת/ אחר( 

ג פתיחה  וס
  כע"כ/ /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

כמות ומידת  
  הפתח

 רוחב(  / הבו)ג

  /מר )עץ וח
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 חומר שלבים 
ר/  יצ)הסוג פתיח

.ע.כ/נגרר/  כ
 כיס/חשמלי/אחר( 

 3חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 כ נגרר כ.ע.  זוגג מ' ומלא

1 

 ידנילה גלי  אלומ'  אלומ' 

80/210 120/100 120/100 

ח. רחצה  
 כללי

1 
 +  עץ
 אור  -צו 

 ציר רגילה 

1 

 ג ג ו אלומ' מז 
 ינטו 

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

80/210 90/70 --- 

צה  ח. רח
 הורים

1 
 +  עץ
 אור  -צו 

 ציר רגילה 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

70/210 60/70 --- 

שירותי  
 חיםרוא

1 

 רגילה ר צי  עץ 

--- 

 --- מכניאוורור 

--- 

--- --- --- 

70/210 --- --- 

מרפסת  
 שרות 

1  
 עץ 
 

 רגילה ר צי 

1 

 רר כ.ע.כ גנ ג ג ו ז מ ' ומאל

1 

 אלומ'  אלומ' 
או    רר כ.ע.כגנ

גלילה ידני לפי  
 150/100 150/100 80/210 החלטת החברה 

 דירתי  מחסן  
 שהוצמד   ככל

 עץ/פח  1
לפי החלטת  

 החברה
 ילה ציר רג

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

70/200 --- --- 

 

 : ואחרות טבלהל ערותה

ניגרר רגילה+ משתפלת, פתיחה =  )דרייקיפ(נטוי  בס(, טויתפלת )נשמ החי = פתקיפ = סוג פתיחה, רגילה ציראלומיניום,   = 'ומאל :יליםרי מביאו  .א

מעלה,  = תריס נגלל כלפיה ילגל ,ועהנף קבעל כ אנכית ועהבתנ ת חאנף = כגיליוטינה ומחה )כיס( בקיר, נגררת על כנף ו/או לתוך ג ף = כנכ.ע.כ 

   .ו/או חשמלי (ני)יד  ועהמצעות רצבא

 לסה"כ הדלתות/ םיובלבד שהכמות הכללית בדירה תתא  בטבלהם של אחד מחדרי רבתיאולהופיע יכולות  יםרד ח, משותפים לשני דלתות/חלונות . ב

 בלה. צוינות בטחלונות המ

ומופעלים  בריחים חבויים כתמעריטחון( בעלת דלת מגן מפלדה לכניסה ראשית )במפורט להלן: תהיה בהתאם ל -ורים גמת הלדיר כניסההדלת  .ג

, (ופיתטלסק )פנורמית/ עינית הצצה  ,סגר בטחון פנימי נוסף  כמפורט להלן:בים לרבות רכי 5044מס'  ראלייש  תקןמת לאו תה יעל ידי מנגנון גליל 

  1.25לוונת בעובי של גוה מניה מפלדוף במשק .מעצור דלת ומספר דירהון, תחת מברשת סף  ,ה ו"רוזטות"ע נידית  דר,מערכות צירים, מגן צילינ 

 .רכניסה תהיה בגמר וגוון לפי בחירת המוהכ  דלת גמר וגוון:נור. ביעה בתיהיו בצ  וף ק שמלפחות. כנף הדלת וה"מ מ

 . 5044הכול כמפורט בת"י  2אי סביבה נ בת גת עמידותה בעלת דרפריצ כנגד הלנעיקיימת בדירה(, תהיה בעלת אמצעי  )באם דלת יציאה לגינה:

 מוכר: בחירת הל, הלאיצה" בדלת יציאה לגינה יהיה אחד מלה כנגד פרעיי נ"אמצע

 חים בבניינים.תפסורגים ל – 1635ת"י מתקיימת בו דרישות (.  סורג לפתיחה ש1)

  וןתכנ טות בתקנות הם לכל הדרישות המפורלילי העונין געות מנגנומוזז באמצריח העם ב ןו עליי לדלת סובבת ומנעול תחתון חבו  (. מנעול2)

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

   2.92סימן ז' תקנה ת בתקנות התכנון והבניה, וט ידי מנגנון גלילי העונה לדרישות המפור בריחים המופעלים על 4בעל  ןול בטחועמנ. (3)

 .  (2 –)אמצעי 

                                .לה חשמלייס גלי(. תר4)

 בדירה(, רי הרחצה )לפי הקייםת ולחדור סת השיפמרל ,דלתות הכניסה לחדרים היו בהתאם למפורט להלן:י  ריםגו ם בדירת המדלתות הפני  .ד

ולא  למים עמידים יצונייםח לוחותויה משעיה כנף הדלת תהובפתיחת ציר רגילה. על חלקיו  23ישראלי מס'  ןק תהיינה דלתות לבודות בהתאם לת

חוזק,   –תיפקודי  כל היבטה ערך בושו  רחוי פלקסבורד ו/או מילוי אים על מסגרת עם מילבק מוד)פורמייקה(,  HPL  /CPLסופגים כדוגמת 
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ג  התאמה לסוקנו בם יותירצי ס"מ לפחות. 7י עמיד למים בגובה יהיה מחומר פולימר   הכנף  תריים, אחר. החלק התחתון של מסגוסטיקה, ק אק

ישות  בכל דר ויעמדו  םמיל םעמידייהיו בקים ת. כנף הדלת לרבות לוחות והדחולפ יםצדד 3-פה ב)קנט( מצו –וף. היקף כנף הדלת משק הדלת וה

מנעול ם ינה עי הת תהדלתו מנעול וידיות:  .ני מתועשבפורמייקה או בציפוי חיצו  ויהיה בצבע א גמר הדלתות:. ת, ככל שישנהשראליהתקינה הי

אם תו ווןובג רמגב ץע, בעל הלבשות פולימרי או 23שראלי אם לתקן י תהה ב יהי הדלת:וף משק. וידיות מתכת משני הצדדים פנוי"-"תפוס סיבובי

  אור-צו/והרי" וצפנו -עול סיבובי דמוי "תפוסבחדרי האמבטיה, המקלחת, מנ ו יהיה עמיד למים.ה. המשקוף לאחר התקנתלת ויכלול פסי אטימדל

להציג  כרומההמוכר ו/או הספקים שיבחר המוכר. על  שיציגו תו אגמדומגוון תוך : יהיה בהתאם לבחירת הקונה מיםדלתות הפנ ון גו הדלת. בכנף 

    ן.בללבחירה לפחות, אשר אחת מהן היא בגוון  אפשרויות שונות 3נה פני הקו ב

ות שני לוחבים מהמורכ, לפי דרישות התקן טיחותירגיל/ב( Double Glazing)ול כפ וף ק שוג זיג אלומיניום עם : חלונות מסוג )למעט ממ"ד(חלונות  .ה

תקן  והחלונות ורכיביהם יהיו בעלי ת. (מ"מ 6 עם מרווח אויר של, םדדיי הצמשנ תחופל מ"מ 4 )זיגוג בעובי ניהםוכית עם מרווח אוויר בי זכ

ידי מתקין  החלונות יותקנו על גנוני פתיחה ונעילה. , מנים, ידיות מובנות, גלגלצירים ,EPDMסרגלי זיגוג, אטמי גומי ואביזרים מקוריים, ובכללם: 

אלומיניום  גיהיה חלון מסו :בממ"ד. חלון כנף על כנף מיניום מזוגג ונגרר לורינה, מסוג אטוי לעיהיה בחלון חדר הדיור:  רן.רשה מטעם היצמו

   .העדכניות ף עורפקוד ה בהתאם להוראות, נגרר מזוגג עם כנף פלדה

 .אחת רשת לכנף  כהכנה במסילה נוסף  נתיב יותקן ההזזה בכל חלונות. אין :רשתות .ו

 . םהקיים בתיאור הדירה( יהיו בעלי תריסיי לפהכל ) ומטבח מקלחת ישירותים, חדר דרח ,: פתחי הדירה, למעט חדרי אמבטיהתריסים . ז

)ככל  מה מוגברתטיכולל אטם גומי בין השלבים לא אוריתן מוקצף במילוי פולי םניובתריסי גלילה או הזזה יהיו שלבי התריס עשויים פח אלומי 

מ'   2.50ברוחב  דיור ובכל הפתחים בכל הפתחים בחדר ה. והוראות היצרן  חפתה תיהיה בהתאם למידו . עובי הפחנדרש עפ"י הוראות היצרן(ש

 דני. נון פתיחה יגנומ ורכב ארגז תריס גלילה עם שלבי תריס כנ"ל עם מנגנון חשמליי ומעלה

קיר החוץ  וורר מכני עד לא במ דיצינור מצו יבוצעטבחים ללא אוורור ישיר לאוויר החוץ, חדרים סניטריים ובמבחדרי שירות, ב - לאוויר החוץ אוורור  .ח

 כיסוי. לרבות רפפת

המשולבים בזיגוג יתכן פתחים  לומיניום.הא ץיוע ו/או פרופיל, גוון, עפ"י תכנון האדריכלה דגם .אלומיניום םעשויי  מסגרות החלונות והתריסים .ט

 . ירות מסךמעקה/מחסום, ו/או קקבוע המשמש כ

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

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

 . אש 

  חון/אש.בטו דלתות ת בקומת קרקע יתכן ויותקנירולפי הנחיות רשות הכבאות, בכניסה לדומת היציאה מהבניין: כניסה לדירה/ות בק דלת .יב

  .סורג קבוע , אין לקבוע(דיירים בקומהלל הש את כ)בחרום אמור לשמ קומתי המוכרז כפתח חילוץ בדירה וןאו חל/ו ממ"דחלון ב -פתח חילוץ  .יג

 יחה.פת תריס, לרבות סוג הפתיחה וכיון התכנו שינויים במידות הפתח, סוג החלון/י "פתח חילוץ"סמכות כרז ע"י הרשויות המובפתח שיוכ בנוסף,

 2 -כממ"ד גבוהים דלת וריצוף הסף הונית. חיצ נגררת,/מרחב מוגן הינה דלת פלדה אטומה, הנפתחתניסה לדלת כ :פיקוד העורףלפי דרישות  .יד

  פתחי אוורור מעוגלים + זיגוג וכן כנפיים לפתיחה. חלון אלומיניום 2ו/או שתיים, הנגררות לכיס ן פלדה כנף אחת או ס"מ מעל מפלס הדירה. חלו

פתח  ד וליע"ג הקיר  קוד העורף(,פי ת הנחיו לפי)סינון אויר  מערכת התקנת נצ'(, וניתנים לפרוק.דה )פלחסומים בדיסקאות פל בקוטרים שונים,

הרי  מתקן הסינון, ע"י החברה  יודגש שבאם סופק (.2010קנות הג"א מאי )ת לפי מידות היצרן. ומית. מידות המערכתהפרעה מק רו צתיהאוורור 

"י הוסמכו לכך עש "י הגורמיםפת עות נוסבדיקת תקינות ואטימ ע"י הרוכש, יחייב רוקו יפלכן , העורף  אושרו ע"י פיקודונבדקו  נתו והתקנתו תקי ש

יצוע בפועל יגבר הביצוע בפועל תוכניות המכר ו/או במפרט המכר לבין הבל סתירה בין המצוין ב ודגש כי בכל מקרה שלמניעת ספק י  פיקוד העורף.

 אם הנחיות מעודכנות של פיקוד העורף. התו

אביזרים   הצורך בהתקנתעקב , "נטו"תחים טאות מידות פאינן מבו"מ, ת בסמשוערובניה , הינן מידות 3מס' המידות המפורטות בטבלה  – מידות . טו

  מסך תות/ חלונות/ויטרינות/קירותשל מלבני דל  ,לים היקפיים למיניהםפרופי משקופים ו או מסגרות סמויות וכן/גון: מלבנים סמויים וכמשלימים 

   ון והבניה.בתקנות התכנ כנדרשים אלו לפתח שטח,/ממידותלא יפחת  יםבכל מקרה גודל הפתחים המתקבל .ן(י העני)לפ
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  ראה גם הערות לאחר טבלה זו. - לים סניטרים בדירהמתקני תברואה וכ – 4טבלה מס'  3.6

 

 ן מיתק                                   
 מיקום 

 שרותי אורחים  מטבח 
 חדר רחצה 

 ת()מקלח
 רחצה כלליחדר 

 )אמבטיה( 
מרפסת 

 שרות
 אחר

   טבחכיור מ
 ת/כפולה( בודד)

ות  מיד
 )בס"מ(

 --- --- --- --- --- ה הערה )א( רא

 --- --- --- --- --- א'  סוג 

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

 כיור רחצה 

מידות  
 )בס"מ(

 --- --- משולב בארון  משולב בארון  --- ---

 --- --- 3.3.3ראה סעיף  3.3.3ראה סעיף  --- --- סוג 

 --- --- ןאי  אין --- ---   יכוי ₪ז

 יור לנטילת ידיים כ
 '( ג'( )א)

ידות  מ
 )בס"מ(

 --- --- --- --- ה הערה )א( רא ---

 --- --- --- --- א'  --- סוג 

 --- --- --- --- אין --- זיכוי ₪  

וארגז  אסלה
 )ב'( שטיפה

מידות  
 "מ()בס

 --- --- (בראה הערה ) (בראה הערה ) ראה הערה )ב( ---

 --- --- א'  א'  א'  --- סוג 

 --- --- אין  אין  אין  --- י ₪  זיכו 

 אמבט/ 

 )ב'( מקלחת

מידות  
 )בס"מ(

--- --- 
 מקלחת

 (בראה הערה )
 אמבטיה 
 (ב) ראה הערה

--- --- 

 --- --- סוג 
 משופע  ריצוף 

 )מקלחת(
אמבטיה  א' )

 ( אקרילית
--- --- 

 --- --- אין --- --- --- זיכוי ₪  

  ם קריםסוללה למי 
 כיור,ים לחמ/

 )ג() ד( משטחמה

 --- --- (גאה הערה )ר (גראה הערה ) )ג(ראה הערה   (גראה הערה ) דגם 

 --- --- א'  א'  א'  א'  סוג 

 --- --- ראה נספח ג' ח ג'ראה נספ ראה נספח ג' ראה נספח ג' זיכוי ₪  

מבטיה סוללה לא
 )ה( למים קרים וחמים

 --- --- (גראה הערה ) --- --- --- דגם

 --- --- א'  --- --- --- סוג 

 --- --- אה נספח ג'ר --- --- --- זיכוי ₪  

סוללה למקלחת למים  
 )ה( קרים וחמים

 --- --- --- (ג)ראה הערה  --- --- דגם

 --- --- --- א'  --- --- סוג 

 --- --- --- ג' ה נספחרא --- --- זיכוי ₪  

מכונת כביסה ל )קרים( חיבור מים
 )ז(והזנת חשמל  זניקו ליבור ח

 --- יש  --- --- --- ---

  לשרוול חיצונית בדופן  4פתח "
, )ז(סהמייבש כבי מ  יטת אדיםפל

תריס הגנה  הזנת חשמל, כולל 
 . קולת סגירהומש

 --- יש  --- --- --- ---

  לחיבורחיבור למים וניקוז, הכנה 
 )ח( כליםמדיח 

ההכנה משולבת בניקוז כיור  )
 .(המטבח

 --- --- --- --- --- יש 
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 ן מיתק                                   
 מיקום 

 שרותי אורחים  מטבח 
 חדר רחצה 

 ת()מקלח
 רחצה כלליחדר 

 )אמבטיה( 
מרפסת 

 שרות
 אחר

 --- --- --- --- --- אין  רז ניל( )ב מים למקררנק' 

 --- --- --- --- --- 1 )הכנה(  )י(ולנקודת גז לביש

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

 

 : ואחרות טבלהל ערותה

 .בטבלה, או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה(  צוין באם על רק בפו )הקיים 

על כל חלקיו ובכללו   1205אלי, ת"י הישראלית ולתקן הישר אות כל דין, לתקינהיים ייבנו ויותקנו בהתאם להורוהכלים הסנטרקני התברואה  מת :הערה

ות  ובהתאם להנחי  1205לת"י  5רבות ונספחיהן, למעט חלק ות שרבמידות התקנה לקבוע –נספח א'  3חלק  חים מומלצים ונספחים למידע כדוגמתנספ

 ת להלן: ורטוהמפ

ה: . המוכר יציג לבחירת הקונ תקנה תחתונה(כפול שניתן שיהיה בה )למעט כיור חרס וחהבח תותקן קערת מטבח בהתקנה שט: במטמטבח י /כיור (א)

כיור   .נירוסטה סילי קוורץ/ : חרס/לבחירת הקונהמר הקערה . חו"מס 80/46 במידות כפולהקערה ס"מ או  40/60בודדת במידות מטבח קערת  -

במידות . חרס :(יות משהב"שבאם נדרש בהנח) ידייםכיור נטילת  החברה.ות לפי היצרן/ספק, שיבחר ע"י במיד טגרלי(:שולחני )אינ רחצה

 . ס"מ 25/40

  יכלמ . לבחירת המוכר באם האסלה תהיה תלויה או מונחת. (בלוק-מונו ) מזוגג עם מיכל הדחה צמוד מחרסאסלת שירותים תהיה : ות/אסלה )ב(  

וד בכל מידותיה, חלקיה לרבות מיכל ההדחה תעמ. האסלה ליטר( 6של ליטר וארוכה  3הדחה קצרה של  בעל קיבולת) דו כמותי חרס :חההד

גובה הפנים העליונים של  .הרלבנטי ישראליהעומד בדרישות התקן ה צירי נירוסטה בעל  ,כבד :אסלהה מושב .1385ת"י  תורכיביה בדרישו

לות דגמים של אס 3לפחות  להציג לבחירת הקונהעל המוכר  דגם:ס"מ בהתאמה(.  38,40ס"מ ) 1מכסימלית של טיה ס"מ בס 39: האסלה יהיה

 אחת מהן תוצרת הארץ, ככל שישנה. בדרישות המפורטות, לפחות העומדות 

ול בהתאם יציבותה, הכ בטחתלה קפימ"מ הומוגני, בעלת חיזוק הי 3.5חומר אקרילי בעובי  תהיה מהאמבטיה ס"מ.  70/170במידות  מבטיה:א

 ל דין. לכ 

ס"מ ושטחו  80יה לפחות . מידתו הקצרה ביותר תהדין כל בהוראות הנדרש פי על מהמידות יפחת לא המקלחתתא של  הרצפה שטח מקלחת:

ג, תיחום או  דירולבצע  . בהיקף רצפת המקלחת ישהמשטח לניקוז שיפועים עם 2272 י"ת בדרישותמ"ר. גמר הרצפה יעמוד  0.72-לא יפחת מ

 ופע במקלחת(.התקנת אגנית כחלופה למשטח מש )לא תותר סף.

 ת אחת( )ויסות מים חמים/קרים בעזרת ידי ותירבל /מיקסר בעל מנגנון קרמי דו כמיהיו בציפוי כרום ניקל, דגם מע וחמים כל הסוללות למים קרים  (ג)

 .רישות התקינה הרלוונטית בארץ עומדים בכל דלמים חמים ה דרותס 3וך על המוכר להציג לבחירת הקונה מתויכללו "חסכמים". 

מטבח יהיה מסוג ישור משטח העבודה או הכיור. ברז הפרח והם ימוקמו על מ-רזים מדגמים מיקסיותקנו ב בכיור המטבחבכיורי הרחצה ו -

   ס"מ. 15ס"מ עומק  15ה גוב :הרחצה תהיינכיור ס"מ. מידות ברז  25ס"מ, גובה  20ק ן. עומברז נשלף במידות להל

 . רום ניקל, בציפוי כערבל מיקסרמדגם:  :(ות משהב"שבאם נדרש בהנחי ) נטילת ידיים ברז -

 , מתלה מתכוונן, מוטשרשוריכולל צינור  מיקס מהקיר, ,דרך( 3וץ רב דרך )אינטרפ - למים חמים וקריםתותקן סוללה  מקלחת:ה בתא -

  בקוטר אש מקלחתס"מ ור 30יר באורך ן ולפי בחירת הדייר, זרוע מהק . או לחילופילפחות ומזלף   ס"מ 60ורך החלקה טלסקופי ומוביל אנכי בא

 מ.  מ" 15

מתלה מתכוונן מוט  שורי, תחתית למילוי האמבטיה וכן צינור שר וקרים, מיקס מהקיר, הכוללת יציאה תותקן סוללה למים חמים באמבטיה: -

 חות ומזלף.מ לפס" 60 החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך 

 . )ככל שידרש( ניל יזברו: חיבור לביוב, כוללת ארגז/י שטיפת אסלהרים ו כיו התקנת  (ד)

 .: לבןגוון הקבועות (ה)

 בדופן חיצונית  4פתח ": הזנת חשמל, ייבש כביסהכנה למה )קרים(, חיבור לניקוז, הזנת חשמל.נקודת מים  :ר למכונת כביסה כוללתהכנת חיבו  (ו)

 .תריס הגנה ומשקולת סגירה , כולל כביסההמייבש מ דיםטת אפלי וללשרו

 ה לחיבור לביוב, ולסיפון קערת המטבח.ברז והכנכוללת: מטבח ב למדיח כלים  הכנה (ז)

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

 .בלבדמים קרים  אסלות. בטילת ידייםרחצה וכיור נלרבות כיור  יים,הסנטר )כללי(. יעשה לכל הכלים חיבורי מים קרים וחמים:   )ט( 
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 המסופקת מהרשת העירונית. מים בטמפרטורה קרי : מים קרים (י)

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

  דית אחת. רת ים, בעז)מיקסר( = ויסות מים לקרים /חמי מערבל

 ברז ו/או שניהם. אש מקלחת ו/או לפיית מים חמים/קרים, לר פוץ( = חלוקת כניסה/יציאה, של)אונטר דרך-בר

 

 , ברצפה,הבניין( משותפים לכללותכן חלקם י)בצנרת ופתחי ביקורת לקולטני ביוב  :אחר לציה נוספים בדירה, לכל צורךאביזרי אינסט   3.6.1

 אש(.  , עפ"י דרישות כיבוי וכמות )מיקום יבוי,יתכן מתזי כהאינסטלציה.  הנדסעפ"י החלטת ממיקום וכמות ב, הך לתקרבקירות או בסמו

 בין   וכבלי פיקודרת גז להעבוצנרת  מפוצלו/או  יני מרכזין מלטת מהנדס האינסטלציה. ניקוז למזג לפי הח ,מיקוםב ארון למחלקי מים

 ו/או אחר,   שרות ו/או במסדרון במרפסת מפוצל,ו/או  יני מרכזימלמזגן  יועדמ. מיקום יידלמא המיועדהמיקום המיועד למעבה, עד המיקום 

ץ ות יועוהנחי 4חלק   1004י ביוב בכפוף לת"י בידוד קולטנ .ן ו/או במסתור כביסהעליו בגג  למעבה מיועדטת החברה. מיקום עפ"י החל

 האקוסטיקה. 

 

 

מערכת נדרשה אות כל דין. הור עפ"י הדרישות אשר נקבעו ב ותהיה ולאריתס צעות מערכתבאמ הספקת מים חמים לדירות :יםמ חימום    3.6.2

    .579לדרישות תקן ישראלי  סולארית, התקנתה תהיה בהתאם

לתכנן   מאפשרהולל מפסק מלי והתקן קוצב זמן )טיימר( הכזר חשחימום עם אלמנט ע  הכולללכל דירה יותקן מכל אגירה )דוד(      3.6.2.1

 . ()"שעון שבת" זמני ההפעלה ש אתמרא

 באמצעות חשמל  ים מ, יעשה חימום הבאמצעות מערכת סולאריתניתן לספק מים חמים  י הוראות כל דין לאלדירות שלהם לפ   3.6.2.2

 .התקן קוצב זמן לחימום המים )טיימר(ו 

 ניהם. ר מבאו מהמפורט להלן לפי המחמיאגירה לא יפחת מהוראות כל דין יכל הנפח מ 3.6.2.3

  ;ליטרים 150: תבקיבול למים חמים)דוד(  כל אגירהי מ 3.6.2.4

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

 . כיור נטילת ידייםטבח ורחצה, אמבטיה, מקלחת. מ קערות  :ליםר מים חמים לכחיבו  3.6.3

 (.רהברז אחד לדי -יאה למרפסת שמש ביצ) .יש: י""דלברז    3.6.4

 ה(.)מיקום לפי החלטת החבריש  :ונה מים לדירההכנה למ 3.6.5

 : פלסטי. שפכים פלסטי, :לוחין , דPPR, S.P פלדה מגולוונת, פקסגול, :וקריםמים חמים  :ינורותחומר הצ  3.6.6

  זת הגז ועד נקודת הגממקור הספק  בדירהלול צנרת גז חיר הדירה יכ, מיש :הגז במטבחה ממקור הגז ועד נקודת צנרת גז בדיר 3.6.7

   .הראשית במטבח וכן הכנה למונה גז דירתי

 : יש. ה גז לדירההכנה למונ 3.6.8

 

ת כל בעלי , מיתקנים או צנרת של מערכת גז מרכזית שנועדו לשמש א1969 -ב( לחוק המקרקעין, תשכ"ט ה ) 59מובהר בזאת כי בהתאם לס' 

 . המשותף  מהרכושלפירוק, יהוו חלק  וסת הניתניםעט מיכל, מונה או או חלקם, למ הדירות
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 (טבלה זו רות לאחר )ראה הע ל ותקשורתמתקני חשמ – 5טבלה מס'  3.7
 

 ספח ג'נת תקע ונקודות טלפון, ראה מחיר זיכוי לנקודות מאור, בי 

 

 

 2ירה. בדירה הכוללת ריהוט של הדאם לתכנון העמדת הטת להלן ובהתהתאם לטבלה המפורמיקום וכמות מתקני החשמל והתקשורת יהיו לפחות ב

 . ר פחת יעודי לקומהבכל קומה לוח חשמל משני עם ממספחת ובנוסף יותקן שמל ראשי עם ממסר קומות ומעלה יותקן בקומה הראשית, לוח ח

 

 מיקום 
 נקודת מאור 

 ,תקרה /קיר
 כולל מפסק 

 תקע  בית
 מעגל

 ףמאור משות

 תקע  בית
עגל  כוח במ

     משותף

 תקע  בית
 ל במעג כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה
 ;רתנק' תקשו 

 .נק' טלפון 
 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 לדירה  כניסה
 מבואה  או 

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 אינטרקום  -

  חדר לק תאורה מפס  -
 . מדרגות 

כולל   חשמל דירתי  חלו  -
 סגירה )ניתן שיהיה בסמיכות 

 מבואה( לכניסה או ל
   /שורת ארון תק  -
בית   כולל , יה/טלוויזיהטלפונ 

 וכותקע בת

 דיור  חדר
 אוכל תופינ

2 3 - 

 
 
1 1 

וספת  ת  -תריס חשמלי תוכנן  
הפעלת  נקודת חשמל ל

זה נרשם  גם   )תריס  התריס 
בהמשך   במרפסת שמש 

 הטבלה(

 זדור פרו 

 
1 

1 - - - 

מ'   3בפרוזדור באורך מעל 
או בפרוזדור הכולל פניית  

פחות  נקודות מאור ל   2 "ר", 
 . + מחליף 

 1 טבח מ

 
 
 
2 

)בדרגת הגנה  
44IP ) 

4 
 

ה  )בדרגת הגנ
44IP  מחולקים )

ם  לשני מעגלי 
המוזנים מהלוח  

נדירתי ע"י  
  2.5 יכיםמול

 ממ"ר בצנרת 

4 
פרד,  כ"א במעגל נ
 עבור: 

רר  מדיח, תנור, מק
עבור   תלת פאזי 1+

,  כיריים חשמליות
  2.5עשוי מוליכים 

 ממ"ר בצנרת 

- 

ה מעל  קום בתי התקע יהי מי 
ה ככול  עבודמשטח ה

ון  האפשר ובהתאם לתכנ
עבור   בתי התקע  .המטבח

  כיריים חשמליות ועבור
המדיח ימוקמו מתחת  

 ה. למשטח העבוד

 שינה  חדר
 עיקרי  
 ( הורים)

1 
כולל מפסק  )

 (  למנורה  מחליף

4 
)שניים ליד  

 מיטה( ה
- 1 1 - 

 ממ"ד
מנורה לפי  

הנחיות פיקוד  
 העורף

 "ר לפי תקנות פקע  1 1 - 3

 שנינה מחדר/י שי 
 )ילדים( 

 
1 3 - 1 1 - 

 רחצה  י /חדר
או   יה)אמבט

 (מקלחת

1 
  תמוגנ מנורה )

 מים(

1 
)בדרגת הגנה  

44IP ) 
- 

1 
  לתנורת תקע  בי )

 ( חימום
- 

  ע לתנור חימוםבית תק -
סק דו קוטבי  ימותג עם מפ

מנורת סימון מחוץ לחדר   עם
 הרחצה.

ימותג עם   –דוד חשמלי  -
נורת  פסק גו קוטבי עם  מ

מחוץ   –זמן  קוצב ו סימון
   לחדר הרחצה

    -סקאוורור מכני + מפ -
 היכן שנידרש 

 

 - - - - 1 םשירותי 

 בהעדר חלון, 
אוורור מכני +  נק' הכנה ל 

 דרש. היכן שני  -מפסק 
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 מיקום 
 נקודת מאור 

 ,תקרה /קיר
 כולל מפסק 

 תקע  בית
 מעגל

 ףמאור משות

 תקע  בית
עגל  כוח במ

     משותף

 תקע  בית
 ל במעג כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה
 ;רתנק' תקשו 

 .נק' טלפון 
 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 מרפסת שרות 
1 

  ה מוגנתמנור)
 מים(

- - 

2 
  44IPבדרגת הגנה 

למכונת כביסה  
 ולמייבש 

- - 

 מרפסת
 משש

1 
  תמנורה מוגנ )

ת  מעל דל מים
ציאה  הי 

 (למרפסת

1 
גנה  ) בדרגת ה 

44IP ) 
- - - 

יס חשמלי + מפסק +  תר
 תיחה ידני. מנגנון פ 

 
ר  במרפסת הצמודה ליות

זית אחת של הדירה  מח
מאור ובית   יותקנו נקודת

 חזית. תקע כאמור בכל 
של המרפסת על    עלה שטחה

מ"ר בכל אחת   15
בה   , תותקן מהחזיתות, 

חלק  מאור נוספת לכל   נקודת
מ"ר )לדוגמא   15 העולה על

בחזית   במרפסת ששטחה
נקודות   2שו מ"ר יידר  16

 ם וכו'(. מאור מוגנות מי 
יה  מיקום נקודות המאור יה 

התאם לתכנון שייצור  ב
זור תאורה בכל  אפשרות לפי

 . חלקי המרפסת

 מחסן
 ( הוצמדש)ככל 

1 1 - - - 

במקרים בהם לא לכל  
ם  הדירות הוצמדו מחסני 

המתקן  האספקה תהייה מ
חריות יועץ  . באהמשותף 

החשמל להציג  
  תרון/פתרונות לחיובפ

הדיירים על פי הצריכה  
ית או אחרת ובלבד  היחס 

ה על  יענ שהפתרון המוצע 
דרישות חוק משק החשמל,  

ק החשמל ותקנות אחרות  חו 
ת לסוג  י דין המתייחסו על פ

 זה של מתקנים 

 מסתור
 כביסה 

 )באם קיים(

- - - 
1 

 קט הכנה למזגן( )פ
- 

 
- 

 

  לטבלה ואחרותרות הע

 2כוללת הריהוט של הדירה. בדירה ה עמדתלטבלה המפורטת להלן ובהתאם לתכנון היהיו לפחות בהתאם  קני החשמל והתקשורתמיקום וכמות מת 

 . די לקומהעם ממסר פחת יעו ל ראשי עם ממסר פחת ובנוסף יותקן בכל קומה לוח חשמל משניבקומה הראשית, לוח חשמ קומות ומעלה יותקן

ממ"ר,  2.5יכים במולוסף )לכל היותר שני בתי תקע(, עשוי לא יותר מבית תקע נו בית תקע המחובר להינ ית תקע כח במעגל משותף" =  "ב (א)

 אמפר עם אופיין מכשירים.  16באמצעות מע"ז וח החשמל הדירתי/קומתי  נרת בקוטר מתאים. ההגנה בלמושחלים בצ

צנרת בקוטר מתאים. ממ"ר, מושחלים ב 2.5י, עשוי במוליכים חובר ישירות ללוח הדירתי/קומת ע המו בית תקהינ מעגל נפרד" = "בית תקע כח ב (ב)

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

לחדר חוץ סימון מ ו קוטבי עם מנורתממ"ר בתוספת מפסיק ד 2.5תקע ממעגל נפרד, עשוי במוליכים  בית=   ור חימום באמבטיהלתנבית תקע  (ג)

 האמבטיה בסמוך לכניסה. 

מושחלים  ממ"ר,  1.5ים אור ובתי תקע, עשוי במוליכ ות מנקוד –למעגל מאור, מעורב קע המחובר הינו בית ת: משותף מאורבמעגל בית תקע   (ד)

 .   . אמפר 10ההגנה בלוח באמצעות מע"ז תחת הטיח.  , בהתקנהרת בקוטר מתאיםבצנ

בו קיימת רטיבות, או סכנת יא נדרשת בכל מקום וה 44IPרגת אטימות הינה תוספת  בגין אביזר בדם: ת מי ימה מוגנלבית תקע בגין אטתוספת  (ה)

 ות או לא ישירות.  ישירהתזת מים 
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 –ורת פוניה, נקודת תקש ייעודית על פי תקנות, מגיעה קומפלט לחדר וכוללת נקודת טלכוללות כבילה נקודות,  3  טלויזיה תקשורת וטלפון =נקודת  (ו)

על פי כל דין. אין זה  נדרששידורי כבלים. הכול כלחיבור לקליטת ה, כאמור, ואפשרות לקליטת שידורי חוב חיבור –שבים, נקודת טלוויזיה ן מחבי

   מו בריכוז אחד.  כרח שהנקודות/מוצאים יסתיימהה

יזר דמוי  )אב הפעלה, פנדל בתקרה, בלדח מפסקהכוללת  אהיל/ ארמטורה(, -)ללא נורה וכיסוי נקודה לתאורה על תקרה או קיר = ת מאורנקוד (ז)

   בית נורה ונורה.  ,תרת החיבור לתקרה(קונוס להס

מ"ר בצינור בקוטר מתאים, בהתקנה מ 2.5התקנתו, מוליכים  שמל הדירתי ועד לדוד במקוםישיר מלוח הח כלול קו חשמלת = נקודת דוד חשמלי  (ח)

 זמן כאמור לעיל.  ת סימון, כולל קוצבמעמד, מפסיק דו קוטבי עם מנור ד והליד הדו ן לעמידה חיצוניתסמויה, לרבות מפסיק בטחו 

 

  .יש :ת מאורו נקוד  :ומהכל קב :חדר מדרגות/ מבואה קומתית 3.7.1 

)באם אין  או חדר המדרגות  קומתית רה להדלקת אור במבואהצן מתוך הדי לח יש.  :אורלחצני הדלקת  יש. :פי מאורגו 

 דרגות. ש, לתאורת לילה קבועה בחדר מי  :(ףבת )משותשעון ש יש. :ואה(מב

  .ועד נקודת ההכנה בקיר שורתת תכלול צינור וחוט משיכה מריכוז תקנקודת התקשור :חוץ  טלפון  3.7.2

 .זמזם :ילצל .לחצן :סוג :פעמון  3.7.3

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

  שקע רגיל(,)כולל דירתי קשורת ולוח ת (רחבה בעתידלפחות לצורך ה מודולים 6-וי לם פנ שארת מקו)כולל הדירתי  מללוח חש 3.7.5

   .אין שעון שבת דירתי:יש.   :פחתמפסקי  החשמל. תכנון מהנדסלפי  :מיקום .יש :בתוך הדירה

  כולל קוצב זמן. יש. :חשמלי שמש/מים,  לדוד נקודת חשמל 3.7.6

 אמפר.  3×  25פאזי: : תלת יבור דירתי גודל ח  3.7.7

דלת הכניסה  ום בשתית פנימית וחיצונית למערכת אינטרק ם הכוללת פעמון, ות. מערכת אינטרקויש :מערכת אינטרקום 3.7.8

ניסה לדירה, וכן פומית שמע/דיבור באחד מחדרי האינטרקום במבואה או בכ: יש למקם את נקודת מיקום הראשית לבניין.

 רה. המגורים בדי 

 ן. : איספת במעגל סגור )נפרדת(ה נו טלוויזי  מערכת 3.7.9 

אשר ישולם  יבור בפועלללא ממיר וללא ח) ב ערוציתיה רלקליטת טלוויזלחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיהטת שידורי הכנה לקלי  3.7.10 

  מספראו ל ןיילבנצלחת מרכזית  אנטנתלחילופין  .(אשר תספק שרות זה  ערוצית -טלוויזיה הרבלחברת הי הקונה ישירות ע"  

 ע"י הקונה מספק שרות זה(. שכממיר דירתי אשר ייר)ללא דיו ור TV-ה לחובלקליטת שידורי  בנינים  

 :יתקנים אחריםמ   3.7.11 

  חוץ לרבות במטבחים הפונים למרפסת שירות, יש להתקין ם ללא אוורור ישיר לקיר, בחדרים סניטריים ובמטבחיבחדרי שירות -

 ץ, לרבות רפפת כיסוי.  ר חומכני לקיר מצויד במאוורר צינו 

החשמל הישראלית רשת ת. המערכת תתאים לחיבור תלת פאזי ולצריכת החשמל הדירתילניטור ולבקרה של  מערכת  -

 ת תעריפי החשמל המשתנים. זנ הותאפשר 

ר זרם עבו )שלושה חיישני לידה בלוח החשמל הדירתית אשר מתבססת כל רכיב המודד זרם חשמיחידת מדי :מערכת תכלולה

ותם  יג אומעבד את הנתונים בצורה מקומית ומצ  גיטלי אלחוטי המקבלידור אלחוטי, צג די, יחידת תקשורת לשח תלת פאזי(לו

 מ' 1.5במקום נגיש ובגובה  בואת הכניסה,/ במ בסמוך לדלת הכניסההצג יותקן בפנים הדירה  ה.בצורה ברורבשפה עברית 

 ואת עלותם הכספית.  )בקוט"ש( והמצטברת  השוטפת יהאנרגצריכת ה לפחות את נתוני  הצג יציגמהרצפה. 

רד שבדירות האמורות הותקן ערכת זו ככל שנקבע ע"י המשין מכון שמורה הזכות לבטל את החובה להתקלמשרד הבינוי והשי

את   וד מרחוקקוחות המסוגל למדמונה לשליטה מרחוק בצריכת החשמל של הל –ם". )"מונה חכם" ע"י חברת חשמל "מונה חכ

 ב אוק ללקוחות שירותים אונליין )דרך מחשיין או הדירה, ולספפל בתקלות ברמת הבנצריכת החשמל בכל רגע נתון, לט

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

 .3.5ים סעיף ראה גם בטבלת פתחל נקודת חשמל להפעלת התריס/ים, לרבות מנגנון פתיחה ידני תריס/ים חשמלי כול -

 

 :ימום, בדירהמתקני קירור / ח.        4 

 ן. אי  :מרכזי  מיני דירתי  מיזוג אוויר 4.1 

  :תכלול אשר ,זיפא תלת סטנדרטית אחת רכזיתמ נימי למערכת הכנה  
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  בכל  מור, מערכת נפרדתגמת דירת דופלקס תבוצע הכנה למערכת מיזוג מיני מרכזית כאהכוללות שתי קומות כדו )בדירות  

   בדירה(. הכנה לשתי מערכות נפרדות  –ה קומ  

 ;הדירה חלקי לכל קצרו יעיל אוויר פיזור המאפשר אחר או במיקום המסדרון תקרת לתחתית מודבצ למאייד מתוכנן םמיקו .1 

    המיקום  בין הקירות או הרצפה במילוי ונעה מוכנסת בקיר חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "צמה"ת רבו ל הנדרשות התשתיות יצועב .2 

 מ"מ שקוע בקיר 32בצינור היה המאייד י ניקוז,  2.5* 3נפרד  מעגל כוח שקע ,כנן למעבההמתו המיקום ועד ידלמאי   המתוכנן     

  המערכת קנתלהת עד ,גבס בלוח כיסוי באמצעות הסתרה יכלוללמאייד  "צמה"ה מוצא .הכביסה מסתור לניקוז או רצפה למחסום     

 לך אופקי.ך אנכי ובין אם במהאורכה, בין אם במהלחלופה הצנרת תהיה מוסתרת לכל בכל  . בפועל     

 ועה בקיר עם  וסיומת בקופסת חשמל שק קיר המסדרון על התרמוסטט םלמיקו עד המאייד ממיקום ירק  ודלפיק ריק שרוול התקנת  3.

 מכסה.      

 .אוויר זוגמי סמהנד ידי על המערכת תכנוןל בהתאם יהיה ההכנות מיקום  .4

 סת השרות או בחלקי הדירה  מרפ יובהר כי אין למקם את המעבה בתוך .םהמעבי / המעבה יקוםלמ ומוסתר מוצנעאך חיצוני  מיקום . 5

 האחרים.     

מרכזית  מינית מערכת לכל חלקיה באמצעוקביעת מהנדס מיזוג האוויר תכנון הדירה אינו מאפשר מיזוג ככל שעל פי  .: איןפוצלמזגן מ  4.2

רבות צנרת חשמל, צנרת  ות לי הדירה שתכלול את כל התשתיות הנדרשמפוצל/ים ליתרת חלקסף הכנה למזגן/נים אחת כאמור, תבוצע בנו

 מים.   ניקוזצנרת גז ו

(.  יםצליים )מפוהתקנת מזגנים עילל תבוצע גם צנרת ניקוז כהכנהרי הרחצה, השירותים והמטבח( מחדרי הדירה )למעט בחד בכל אחד 

בהתאם לתכנון מהנדס   הכולפה או לחילופין לסיפון מתחת לכיור, עד מחסום הרצ  יהיה  מילוי הרצפה ומוצאהצנרת הניקוז תוסתר בקיר וב

 אים וסגור עם פקק.סתר עם אביזר חרושתי מת טלציה. מקום מוצא הצנרת יו האינס 

, לרבות 5חלק  994תן ישראלי הנחיות ומפרטי פיקוד העורף ולאם לפוצל בהתתקנת מזגן עילי/מתבוצענה הכנות לה למרחב המוגן הדירתי  

ז היחידה כלפי המרחב  חוץ וברז שני המאפשר ניקו ז לסגירת מוצא היחידה כלפי, ברז כמפורט לעיל, אביזרי אטימה תקנייםצנרת ניקו

 וגן. המ

העורף, המשלבת  ומאושרת ע"י פיקוד 5חלק  994 ראלית תקן ישית, העונה לדרישולחילופין ולבחירת המוכר ניתן להתקין מערכת מודולאר 

 בים הדרושים כהכנות להתקנה. לול אחד את כל הרכיבמכ

רכת מיזוג אוויר לרבות הנמכת והרוכש ירצה להתקין מע ומטית )ספרינקלרים( בדירה,שקיימת מערכת כיבוי אש אוטככל : הערה*

 ו. ראש/י המתז/ים( להנמכת תקרה זים )ספרינקלר להתאים את גובה התקרה )מסתור(, מחויב הרוכש 

  .אין :כת מרכזית בבניין דירתי הניזון ממער מיזוג אויר  4.3

   .אין :ם מים וחימום הדירהעלת אפשרות להפרדת חימו ירתי עם רדיאטורים למים, ב ה הפועלת על ידי תנור גז דהסק מערכת  4.4

 ת שקע מוגן.נקודה לתנור חימום הכולל בוצעיה תחת ואמבטבחדרי המקל. אין :חימום הפועל בחשמלתנור   4.5

 אין.  :ונבקטורים חשמלייםק  4.7

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

 : אין.קנים אחריםמית  4.9

 

 : דירה, במחסן אש ובטיחות בדורי כיבוי סי * .5

 רשות  ככל שיידרש על ידי : )באם נרכש( במחסן  ת הכבאות.י רשודרש ע"יככל שי: בדירה: (מערכת כיבוי אש אוטומטית )ספרינקלרים 5.1  

 הכבאות.  

 .ותהכבא דרש ע"י רשותיככל שי: גלאי עשן  5.2  

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

 

 , "י רשות הכבאותע דרשי י , ככל שעליהם לרבות חיפוי/ציפוי  ,בוי ובטיחות אלו כי גילוי, סידורי התקנת  *  

 ת תיכנוניות.קום אחר עקב דרישו ומנו אך יותקנו במי , ו/או שיסכנית המכרבתו  יוצגו  הכרחלא ב   
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 :נותעבודות פיתוח ושו  .6

 חניה  6.1 

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

 אין. (: )לפרט חניות במקום אחר    

 . כמצוין בתוכנית המכר: מיקום היתר הבניהלפי : חניות מספר: יש, שותפת(ת/מכים )פרטי חניה לנ 6.1.2  

   מיכה )עם הצגת תג נכה רשלהיתר, תימכר לרוכש דירה נסביבה/פיתוח ובנספח החניה /גרשחנייה לנכים כמסומן בתכנית המ    

 . נכהיר שאינו ירי הבית וגם לדינכה, בין כלל ד מטעם משרד התחבורה(, ובהעדר רוכש    

 .יש: המערכת תאור משתלבות.בטון/ אבנים : קורהחניה לא מ גמר רצפת 6.1.3  

 יש. : גישה לחניה מהכביש 6.1.4  

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

   . (מדתוצה מלכל חני 1 ,שלטבאם )חברה. ה, לפי החלטת הבשיט :פתיחה  אין. :לחניהבכניסה מחסום  6.1.6  

 פיתוח המגרש  6.2 

 החיצונית  חבההר .יןיבנל  הכניסה למבואת דע מהרחוב חיצונית כניסה רחבת תתוכנן רשהמג בתחום: חיצונית רחבת כניסה    6.2.1 

 .לפחות ר"מ 20 של בשטח ידולצ מלווה גינון בעל ומואר,  ]יןילבנ הכניסה מבואת ברוחב תלפחו[ מרוצף   סהכני ילשב תכלול    

 .לפי תוכנית האדריכל לבות/ אבן טבעית/אחר: בטון/ אבנים משתרגמ חומר :מדרגות/יםשביל 6.2.2  

 ים משתלבות/ אבן טבעית. : אבנחומר גמר .: ישמרוצפיםמשטחים  6.2.3   

 במים בהתאם ני ינון חסכוג אדריכל הפיתוח()על פי תוכנית  .יש :צמחיהמצורפת(.  )על פי סימון בתכנית.יש :חצר משותפת 6.2.4  

  החקלאות. להנחיות משרד    

 יש. : כולל ראש מערכת ממוחשבבמגרש  השקיה מערכת 6.2.5  

 לשטח  ה כולה/חלקה( הכוונהר )חצר, מעל תקרית המכלפי תוכנ  :יציאה לחצר מחדר; יש:  ת הגן ו צר, צמודה לדירח 6.2.6  

 .  ללא מערכת השקיהלא מגונן ו   

 , שוחות וכו'( צנרת,מרזב/ים, ), חלחול ביוב ומים יתכן גישמה/ות, גז,: פות, בחצר הצמודה לדירות גן שותמערכות מ פירוט 6.2.7  

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

 יציאה נוספת   ככל שיש '.מ 2.5של  ובעומק לפחות "ר.מ 7-לא פחות מח : יש, בשטת גן ו טח מרוצף בחצר הצמודה לדיר מש 6.2.8  

 . ס"מ מכל צד 30תוספת ברוחב פתח היציאה ב מ' ולפחות 1.20של  מרוצף בעומק מינימליהפרטית יהיה משטח  לחצר   

 

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

 . החברה ולפי קביעת  אושרתמוכנית הפיתוח הלפי ת בגובה ממוצע    

 . ןאי  :(ה פתוחה בחלקהקומ) קומת עמודים מפולשת 6.2.10  

 

 פותמערכות משות .7

 : מערכת גז 7.1 

תואר בתכנית המגרש או הגז, ובמיקום המ ם חברתע בתאום קרקעי-צובר גז תת באמצעות סידור מרכזי :ת גזהכנה לאספק   7.1.1  

רת  להנחת צנ ת הנאה ו יקז נהבמידת הצורך תינת מקומית.ה ותישות הרש עפ"י דר ברה ו/אואחר שיקבע ע"י החהבניין או במיקום 

   .הגז ותחזוקתה

 הגז.פקת הגז הינם בבעלות חברת וצנרת אס ,כאמור הגז מובהר בזאת כי צובר

 ;: ישי לדירהמרכז רממקו צנרת גז  7.1.2  

 (.3.6סעיף ) 4ראה טבלה : וםמיק: יש. צנרת אספקת גז בתוך הדירה 1.37.  

 

 :בוי אשלכי  סידורים 7.2 

 הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.  ע"י רשות ככל שידרש :לחץ בחדר מדרגות מערכת להפעלת 7.2.1  

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

 יועץ הבטיחות.  י דרישות רשות הכיבוי והנחיותע" שככל שידר :ם )ספרינקלרים(מתזי  –אוטומטית  מערכת כיבוי  7.2.3  

 עץ הבטיחות. ות רשות הכיבוי והנחיות יו: יש. לפי דריש רבות ארגזי כיבוי ותכולתן עמדות כיבוי ל 7.2.4  
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 ת הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. ע"י רשו כל שידרשכ עשן:גלאי  7.2.5  

 טחים משותפיםיבוי בש( וארונות כ, ברזי כיבוי )הידרנטיםאש בוי כי ו  גילוי  ותמערכבאות, לרבות כל סידורי הכרה: הע     

 הכבאות. מיקום וכמות לפי דרישות רשות  פרטיים, ו א    

 אין. : בחניונים מאולץ אוורור  7.3 

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

 . אין וש הדיירים:ויר בחדר/ים לשימ מערכת מיזוג א 7.5 

    הכניסה דלת ליד הקרקע בקומת מוקמוי הדואר תיבות :קוםמי  לדואר שגוי. 1, לוועד הבית 1לכל דירה,  :דוארבות תי  7.6 

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

 : מיתקנים אחרים 7.7 

נים יני בבניין ולטובת ב יםחדר/ים לשימוש כלל הדייר ים(,שותפבחלקים מ ), מערכות תאורה מים ית מים, מאגרמערכות סניקה ומשאבו   

 ננים והיועצים. תוכנית המתכלפי  :וכמות וםמיק  .וכו' סמוכים לטובת הבניין בבנייניםאו  סמוכים,

 

 למערכות תשתית המבנה חיבור  .8

 ת הרשות המקומית.נחיולפי ה: רחצל  נפרד ונה מיםמ: יש; לבית ראשי מונה מים : יש; חיבור לקו מים מרכזי  8.1  

 יש.:  לביוב מרכזי  חיבור 8.2  

 לא כולל התקנת מונה. יש.  :בהתאם להוראות חברת החשמל ,לרשת החשמל חיבור הבניין  8.3  

 . לחב' הטלפוניםחיבור הדירה ולל כתכנון והבניה )בקשה להיתר(: לא תקנות ה בהתאם ל :טלפוניםלרשת ההכנה לחיבור הבניין  8.4  

   (.3.7.10 ף ה בלבד )ראה גם סעיהכנ .אין: (אינטרנט/ה)טלוויזי בניין לרשת תקשורת ור ה חיב 8.5  

 ודות שביצועם בפועל עבבמחיר הרכישה.  לוליםכמכים, ניקוז, דרכי גישה, ו: כביש, מדרכה, קירות תרשפיתוח כללי הגובל במג 8.6  

 יות החברה.מקומית אינם באחריעשה ע"י הרשות ה  

   היתר הבניה. פילמכלים טמונים, . יש: רת אשפהלאצי מתקן/ים  8.7 

 . שות המקומיתהר ע"י: פינוי אשפה  

 

 רכוש משותף  .9

 : הרכוש המשותף תיאור 9.1 

 המכר. כמשותפים בתוכנית  סומנו באם: מקומות חניה משותפים 9.1.1   

 . ןאי: (חלקית פתוחה ועמודים, מת כניסה)קו  חלקית קומה מפולשת 9.1.2   

  לפי החלטת בחברה.: מחסנים שאינם צמודים לדירות 9.1.3   

  .יש: לובי( בקומת כניסהמבואה ) 9.1.4   

 יש.  : לובי( קומתיתמבואה ) 9.1.5   

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

   .)בכל בניין( 2: ותמספר מעלי : יש; מעליותש; : יפיר מעלית 9.1.7   

 יש.הגג: חלק התפוס על ידי מיתקנים על ה פחות: לותףגג מש 9.1.8   

 ממ"דים. -יש מרחבים מוגנים דירתיים אין. :ממ"ק/ מקלט 9.1.9   

 ין. א: דודים משותףחדר  9.1.10   

 סמכת  ר שתדרוש רשות מואח  וכל מיתקן,  ריותמערכות סולא :( כגוןשותפותמ ו/אוטיות מערכות טכניות )פר : ישגגמיתקנים על ה 9.1.11  

 פי כל הדין. על    

 . ; ישגינון  שטח ללא : יש.גרששטח פתוח בתחומי המו  חצר 9.1.12   

 כז מחזור אשפה וחדרים טכניים, מר תקשורתכות לרבות חדרי מער: משותףפים של הבית שהינם רכוש מיתקנים וחלקים נוס 9.1.13   

  המכר.  בתוכניותמשותף כרכוש מסומנים הרט זה, ט בפרקים אחרים במפכמפורומתקני אשפה ו   

 

 : המשותףלהוציאם מהרכוש  שאין  (מיםיבאם קי) חלק/ים 9.2 

 , )מילוט(. חדר מדרגות 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  
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 גישה לחניה משותפת. 9.2.3   

 ובי בקומת כניסה. ל 9.2.4  

 לובי קומתי.  9.2.5  

 הגג. על ים(המשותפ) ם השוניםמדרגות אל המיתקני גישה מחדר 9.2.6  

 חדר מכונות.גישה מחדר מדרגות אל  9.2.7  

 . ים()משותפ ות או מלובי קומתי לחדר/ים טכני/יםגישה מחדר מדרג 9.2.8  

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

 .יותמעל 9.2.10  

 ת(. רחבים מוגנים בדירויש מ  -)אין .ממ"ק /מקלט 9.2.11  

 חברה כרכוש משותף. כל שיוגדרו ע"י הכים טכניים וחלקים חניון למעט חניות פרטיות, חדרקומות : אחר חלק 9.2.12  

 

 בית משותף  9.3 

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

 קנון המצוי  של הת  ו משנה הוראהשבדעתו להחיל על הבית מבטל א בית אול על המשותף והתקנון שחמיועד להירשם כבית ה    

 :יין; ואלה הענייניםותו ענ א המכר פרטים על צרף לחוזה, חייב לכלול במפרט או להמתייחסת לעניין מן העניינים המנויים להלן    

 הוצאת חלק מהרכוש המשותף; (1)    

 לדירה; הצמוד לק ברכוש המשותף שיעורו של הח (2)   

 בקשר אליו; ירותים המחויבים ות הבית המשותף ובששיעור ההשתתפות בהוצא (3)   

 ניהול הבית המשותף; סדרי קבלת החלטות בדבר  (4)   

 )א( לחוק המכר דירות; 3יף בצו בדרך האמור בסעשיכון כל עניין אחר שקבע שר ה (5)   

 התחייב  בחוזה המכר, כמי ש קטן )א( יראוהו, על אף האמור  בסעיף  מנוייםניין מהעניינים השלא מסר פרטים על עמוכר  )ב(  

 המשותף.   ל הביתאות התקנון המצוי לגבי אותו עניין יחולו עשהור    

 

 : לדירה הצמוד עורו של החלק ברכוש המשותףשי  9.4

   .שת הרשויותהמקרקעין ובכפוף לשינויים בהתאם לדרי בהתאם לחוק

 

 :הביתניהול  בדבר  סדרי קבלת החלטות 9.5

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

 

 :המחויבים בקשר אליו ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים  שיעור 9.6

 ום הבית המשותף. המוסמכות ובהתאם לתקנון שירשם, עם רישם לדרישות הרשויות ו בהתאהמכר ו/אתאם להוראות הסכם בה 

 

 :תף(או שיוחזרו לרכוש המשו /ותף )ו וש המשם מהרכהחלקים המוצאי  9.7

 ות המצ"ב  באים אשר מסומנים בתוכנימהרכוש המשותף השטחים ה יוצאו, בהסכםן זה רוע מהאמור בעניימבלי לג      

   ם המכר.פרט המכר ו/או בהסכנים במו/או מצוי       

 לפי קביעתה של החברה.משותף בבית הויוצמדו לדירות   צאים מהרכוש המשותף החניה שבתחום המגרש מו עמדות .א

 כל השטחים שהוצאו מהרכושוכן ת שבבית המשותף לפי קביעתה של החברה. תף ויוצמדו לדירויוצאו מהרכוש המשו  המחסנים . ב

 ישום הבית המשותף. מועד רהמשותף ואשר לא נמכרו עד 

 לעיל(.  9.2.9מרפסות וגגות )למעט החלק כאמור בסעיף  .ג

 הרכוש המשותף.  מוצא מ מגרש()ככל שיש ב שנאיםחדר ה .ד

  נים לתא שבבעלות המוכרת., יוצמדו החניות והמחס ו/או המחסנים לדירותוצמדו כל החניות ם הבית המשותף לא יככל שבעת רישו .ה

 

 בית המשותף. רו לקונה ולנציגות השיועב מסמכים נוספים ספח א' נ

   .הערות כלליות נספח ב' 

 . יכוייםז טבלת       נספח ג'
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 בעלי הדירות  וספים שיועברו לקונה ולנציגותמסמכים נ – 'נספח א 

 

 ו יצורפו כחלק בלתי נפרד של המפרט:תוכניות אל 10.1  

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

 תף בקומה. המשוהכוללת סימון הרכוש  1:100 -ן מקט לא הדירה בקנה מידה תכנית הקומה בה נמצאת 10.1.2   

 מה. בקומון הרכוש המשותף הכוללת סי 1:100 -טיפוסית בקנה מידה לא קטן מתכנית קומה  10.1.3   

 שותף  הכוללת סימון הרכוש המ  1:100 -רתף בקנה מידה לא קטן מת מקומות מפולשות; קומו  /כניסה תכניות קומת 10.1.4   

 . 1:200דה ילום מוקטן לקנה מיבצ דים; תכניות אלו ניתן לצרף תיים מוצמדירושטחים    

 . 1:100 -תכנית קומת גג בקנה מידה לא קטן מ 10.1.5   

פת  משות חצרהכוללת סימון  1:250מידה   בלת היתר בניה בקנהלק מקומיתהמגרש כפי שהוגשה לרשות ה תכנית 10.1.6   

 וגינות צמודות. 

 

 בהתאם לכל דין לרבות על פיר, שיש למסור ת ולחומרי הגימוורכלכל המע ושימוש הוראות תחזוקהה יינתנו דירבעת מסירת ה 10.2  

 בעניין:  חוק המכר דירות   

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

 כות מיזוג אוויר,  מעריחות, בט מערכותירה לרבות השירות המותקנות בד ותחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכת )ב(   

 א באלה.אלקטרומכניות וכיוצמערכות    

 ם נדרשות. תדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות, א ()ג   

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

 

 ות וחומרי הגימור של  של המערכזוקה תכנית והוראות תח   ה בבנייןו נמסרת הדירה הראשונירה אשר לש דהמוכר ימסור לרוכ 10.3  

 ניין: עבהמכר דירות  פי חוק  ת עלר בהתאם לכל דין לרבוהבניין שיש חובה למסו  

 . לתחזוקת כל רכיבי הבניין על גימורםפעולות שוטפות  )א(   

 וג  ת, מערכות מיזרכות בטיחות, מעליומערות המותקנות בבניין לרבות השיערכות ל מותחזוקה מונעת ש תחזוקה כוללת )ב(   

 אלה.בוצא אוויר, מערכות אלקטרו מכניות וכי   

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

 לפון ליצירת קשר. ק ומספר טספ לרבות שמות יצרן/רכות המותקנים במבנה, ט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומעמפר )ד(  

 ה. מילייפקסומספר  כות והפיתוח לרבות מספר טלפוןהבניין, המער ת צוות המתכננים שלרשימ )ה(   

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

 ה האמור  ולפיה על רוכש הדירלמסמכים האמורים הנחיה בכתב  מוכר יצרף ה .ות במבנה ובפיתוחומערכות אלקטרומכני    

 נה( מיד עם מינויה.הדירות )הראשונה שתמומסור אותם לנציגות הזמנית או הקבועה של בעלי ל   
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 פי בקשתו ה לשיועברו לקונ  נוספות תוכניותלן לפי הנחיות משהב"ש, לה 

 

 ( )טופס של מפרטמור בצו מכר דירות וכש, על המוכר יהיה, בנוסף לאלבקשת הר תאםעל חוזה המכר ובהחתימת  לאחר

 .ןות נוספות כמפורט להלנספח א', למסור לרוכש תוכני  1974 –התשל"ד 

 ד הבניין.ך למועד סיום ביצוע שלה בסמומועד מסירת התכניות יהי -

 ועד זה לפי בחירתו. המוכר יהא רשאי להקדים מ -

 

 סוג המעגלים, וללת חלוקת מעגלים,נה את תכנית החשמל הדירתית הכתמסור לקורה החב :שמל ותקשורתח .א

 . קצה, לוחות ומקרא לסימוניםאוויר, מיקום אביזרי הכנות למיניהן לרבות למערכת אוורור / מזוג  

 

 מעבר עקרוני טלציה הדירתית הכוללת תמסור לקונה תכנית של מערכת האינס : החברהסטלציה סניטריתאינ .ב

פכין לרבות פתחי הביקורת ומקרא  הדלוחין והשו אביזרי קצה ומערכת המים )חמים/קרים( לרבות מיקוםל קווי ש       

 לסימונים.  
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 יות ואזהרות הערות כלל  –נספח ב' 

 ולדירה למבנה הערות כלליות 

   .ניהת היתר הבקבלהתקפים למועד  י,ן והבניה והתקן הישראללאכות יהיו לפי דרישות תקנות התכנו כל המוצרים והמ .1

 . 2010-( תש"ע3מיתקן לאנטנת תק' )מס'  .2

 טנות         תפת )אק"מ( ומיתקני אנ טה משו : מיתקני אנטנות לקלי799י , לפי תקן ישראלי, ת"יין יותקן מיתקן לאנטנות לקליטת שידורי החובהבבנ              

 א(.ה אינדיווידואלית )אק"לקליט              

ם קיים הסדר אחר המבטיח שבכל ידורי החובה אן לאנטנות לקליטת שור את החברה מחובת התקנת מיתק רשאית לפטית הוועדה המקומ  .3

 א תשלום.לקלוט שידורי חובה בלדירה יהיה ניתן 

הימנע  ו לאיטום המרתף, ו/או המתחייבת לשמירה על הבית, ולנקוט בכל פעולה הנדרשת ו/א מו ו/או באמצעות וועד ול בעצלפעהקונה מתחייב  .4

יים וביצוע ריסוס  אך לא רק, אי שתילת צמחיה בעלת שורשים חודרנ  ט לעיל, לרבות ום המרתף, כפי שפורסיכון לאיט כדי  פעולה שיש בה מכל

 . פתי למניעת קינון חרקיםתקו

 וברות.  או גובה החלל בהן הן עו/או סגירה אחרת וישנו את צורת ו/ כאמור יכוסו בתקרה קלהערכות מ .5

)ברזל(  וכן התחמצנות מינרלים  ,"עיניים" גוון, גידים,בדלי מרקם, ה ופעות טבעיות כגון: יתכנו ת ובכפוף לתקנים, חיפוי בריצוף ו ית,באבן טבע .6

 .עות התקינה וכללי המקצולדריש . הכל בכפוף מוי חלודהמים דת בכתוהמתבטא

וצע קיטום פינות פוי קירות ו/או שיפולים לא יבבחי. לייםשראמהנדרש בתקנים היוגות( במידות לא פחות בחיפוי ובריצוף יעשו מרווחים )פ .7

 .רונגים()ג

, לצורך מערכות כבלים המגרש, לחברת החשמל, בזק, ים בתחומי המבנה ו/אועת ספק יודגש כי באם תידרש החברה להעמיד שטח/למני .8

זכות וב לצורך גישה, כן ןקני הבניי שימוש במתות לרב גישה חופשית ם, הקונה מתחייב לאפשרת הבניין ו/או בניינים אחרים סמוכיהמשמשו

 אלו.  יםם מיסי ועד בית בגין שטחפים אלו פטורים מתשלוהקרקע למעבר כבלים. כמו כן יהיו גוות רצועות ל בשטח/ים לרבהשימוש והטיפו

 גורות. ו ס באריזות פתוחות א ות חריפים או רעילים, מחסנים דירתיים חומרים הפולטים ריחחל איסור חמור לאחסן ב .9

לל הבניין.  נמכות, קורות ומעברי צנרת ואוורור, המשרתים כיהיו תקרות מויכול ש   ע"י הדייריםרכשו  שי  )ככל שקיימים(,  חסניםבמ .10

 ופן שלא יפגע בשימוש ובתפקוד.ובא נפרד למחסנים בלבדו  שותף ל למחסנים תעשה  מהרכוש המהזנת החשמ

 אך לא  ר הפרעההחלל ועלולים ליצו  ו באזור תליית כביסה, מקטיניםבאם יותקניר  ויח' מיזוג האוו  של דוד המים החמים  מםומיק  .11

 פחות מן הקבוע במפרט.

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

 ים. התקנות לרעשים ומפגע

וזאת על מנת  לרשות הקונה   ות מעת העמדת הדירהכוף לפחות בשלוש השנים הראשונ, באופן תוגןלאוורר המרחב המ חשוב להדגיש כי יש .13

 .ב המוגןהבטון שמהם עשוי המרח בקירותהמופק מבטן האדמה והנמצא  באגרגטים )חצץ(, אימצלהלסלק שרידי גז ראדון אשר עלול 

ות, חניות, מחסנים  עברו בשטחים פרטיים, כגון גינ נה ואשר יבמבתות כלל הדיירים או מערכות אחרות המשר  יתכנו שוחות ביוב או צנרת .14

 ועצי הפרויקט. ת, מספרן ומיקומן יקבעו עפ"י החלטת מתכנני ויומרפסות פרטיו

השייכים לכלל  כד'( וכן פתחי ביקורת,עוברות צנרות )מים, ביוב, ניקוז ווהמחסן או החניה, יתכן או ה, דירה תקירות ובסמוך לתקר  ,ברצפה .15

 ם חלקים משותפים.  ן, ומהוויניי הב

 בריצוף זה. עלולים לגרום לשקיעותלו דרכי נסיעה המרוצפים באריחי "אבן משתלבת" , מעברים ואפיים כבדים על שביליםנסיעה ברכב .16

 ה. געניות הרוכש לא תיפובכל מקרה זכו רשויות.ו/או אישור ה ם בהתאם לצרכי התכנוןמקומות החנייה ומיקומ במספר יתכנו שינויים .17

הנספח,   [, תגברנה הוראות28.11.18 -14למשתכן מהדורה  רט מחייב מחיר]מפ 1וראות נספח ג'של סתירה בין הוראות המפרט להבמקרה  .18

 ן.בכפוף לכל די

 תגברנה ההוראות.  -ת"( לבין המפרט לעילות הדין ו/או המכרז )להלן: "ההוראווראות החוזה ו/או הוראבין ה  כמו כן, במקרה של סתירה .19
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 , ג' ב'א',  נספחים 

 31  מתוך  31 'עמ 20.05.21ך: תארי   / 100,108,110מגרש  /  14משהב"ש מהדורה  –מפרט מכר למשתכן אשקלון /  עיר היין,  /  סו ובניו בע"מגב  ו אלברט  / מסד לאיכות הבניה

  

 טבלת זיכויים    –' גנספח 

 

 
 ות הערות מיוחד

   28.11.2018  - 14רה ון, מחיר למשתכן מהדובמפרט המחייב של משרד הבינוי והשיכ ק הנדרשים לו הינם אך ורא ריכוז זיכויים .1

 מ.  לעיל כוללים מע" קובים רים הנהמחי .2

 
 

 :  מקרא

 דה.  יחי -יח'

  מטר אורך.   -מ"א

 

 
 

 ירללא תוספת מחושינויים בהסכמה  זיכויים 
 

 תכולה א נוש
 ויערך כללי לזיכ
  כולל מע"מ 

 ן מטבח ארו 
  ארון המטבח  עצמו, משטח העבודה, חיפוי בגובה

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

 מ"א ₪  1,000

 מים סוללות ל

 אמבטיה, ומקלחת  סוללות למים בחדרי רחצה: כיור, 
 . ירה(פועל הד )לפי הקיים ב 

דרך  -ים רבוללה למים חמים וקר מובהר כי בגין ס
 )אינטרפוץ(, לא ניתן לקבל זיכוי. 

 יחידה  ₪ ל 200

 ₪ ליחידה  75 --- נקודת טלפון 

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

 ח(. מעגל נפרד / כ
 ₪ ליחידה  125

 דלת כניסה 
 ת שירות למרפס

 בלבד. ין כנף הדלת זיכוי בג
 .(חובה לבצע משקוף בפתח)

 ₪ ליחידה  750

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


