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 מ גבסו ובניו בע" ואלברט
 

 
 20.05.21  תאריך עדכון:                                                                                               28.11.18 – 14 רהוד ש מהמשהב" 

 עיר היין, אשקלון  שם האתר: 

  
 חדרים  4 מס' חדרים: 

  
 D :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': 
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 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.
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    D : מדגםדירה  עיר היין, אשקלון  שם האתר: 

 חדרים   4 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: 6,7,8,10,11,12,14,19,20,62,63,64,66,67,68מס': קות חל. 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 שינה,   חדר חדר שינה הורים, ,פינת אוכל, מטבח כניסה, חדר דיור, :רהבדי  .4

   דר דיור(.מח יאהיצ מרפסת שמש ) ות,ריש פסתמרחדר רחצה הורים )מקלחת(, , ( אמבטיהכללי ) פרוזדור, חדר רחצה
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   שטח הדירה .5

 : כללים אלה המחושב לפי .ר______ מ" :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  מרפסת השמש,הדירה לבין  ןלה, לרבות ביחוצה מש הן מה לביפריד בין הדיר יר המק –" קיר חוץ " (1)

 דירה או תוכנית אחרת.נה לבין בקומה או בי 

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

 את החיפוי. וני הקיר יכללפאבן  יו פחי בלא גימור; בקיר עם הקירפני  –" 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)

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

 ת. וגהמדרלה מהלך נו עוממש לס ח יצורף למפהשט

  1970 –אגרות(, התש"ל )בקשה להיתר, תנאיו ונון והבניה בתקנות התכואם לנדרש ח ייכללו רק השטחים שגובהם תוב השטבחיש (ד)

 תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(.   –)להלן 

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

 

 :אופן בלעדי דים לדירה או המשמשים את הדירה בנוספים המוצמפירוט שטחים  .6

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

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

 המוצמדת(;  ההחני כנית שטחי החניה עם סימון מקום יש לצרף ת) כנית המכר.תבכמצוין : 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  באופן בלעדי יש לפרטם נוספים המוצמדים או משמשים את הדירה אזורים,/קיםחל/םשטחי  אם יש 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 לוא בתוך הכ צפההרוא שטח מרפסת הת 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 רהעוב

 ת.במרפס

ע כפוף קיהר לאורו/או לשמש  אשר מידת חשיפתה לקה, בשלמות או בחאו מקורה חשופה ו/ ,הכוונה "שמשמרפסת "מובהר כי 

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

 . שלשמשיפת המרפסת ח

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

 יכלל שטח הקיר במלואו. יגובל בשטח משותף   קיר המחסן הקיר; כאשררק השטח שמתחת למחצית הרוחב של  ללייכאחרת 

 "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; קל רייכלאחרת ריד בינו לבין חלק של דירה כאשר קיר המרתף מפ

  ייכלל שטח הקיר במלואו.בל בשטח משותף המרתף גו

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

 שה.כר לבין השטח למעהמ
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 סטיות קבילות: .7

 זה: קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט  ן סטיותה  לןפורטות להמההסטיות 

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 

  האבזרים למעשה ומידות במפרטזרים בבין מידות הא 5%ור של עד עבשי הי יטס (ב)

 

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

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

 office@citycee-arch.com :דוא"ל 
 
 

 בניין בע"מ.  דוד ציזלינג הנדסת "(:המהנדס)להלן "  נון השלדהאחראי לתכ םש .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  תחזי  בבניין, בתנאי שלא ישנו את וחלקים אחרים חרותדירות א וכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית שלמה    *

 . תף שטחים ברכוש המשו

 . התקן הישראלי דרישותיו לפי והמלאכות יה םיוצרכל המ *

 

 יןני תיאור הב .1

 תחם אחד.במ ברהשיבנו ע"י הח "I,H,G,F,E,D,C,B,Aכדגמים "ים ם הידועבניינים דומי 9אחד מתוך '' גבוה'' בנין מגורים 1.1

 .ולםלכ ף תת קרקעי משות ף ת רת מרים מעל קומקומות למגו 9ה למגורים( ועוד הבניין כולל קומת קרקע )בעיקר

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

 הרשות המוסמכת. 

               

 ; ורים בלבד, הכוונה למג)*(דירות למגורים;  דירות 36 :ין כל בני ב      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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 של כל קומה  קומות בבניין וייעודהפירוט ה – 1טבלה מס'  1.3

 
 (: 100,108ים בכל מגרש )יינבנ בוצתתף לכל קמרתף משו 

 

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 למפלס קומת הכניסה 

 )ד( הקובעת לבניין 

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 --- -1 קומת מרתף 

מיסעות, מעברים,  חניות, חניות אופניים, 

מבואות קומתיות, מעליות, חדרי מדרגות,  

  חדרת, ם וחדר משאבו מחסנים, מאגרי מי 

בלבד(, חדרי   100שנאים )טרפו( )במגרש 

חשמל /תקשורת, פירים, מתקנים  

ניות לפי דרישת המתכננים  ומערכות טכ

 והרשויות. 

הסופי של המתקנים  מיקומם 

והמערכות יקבע לפי החלטת  

 המתכננים. 

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

 בבניין אחד ישרתו גם האחר/ים. 

 
 

 (: 110) גרשבמ  םלכל הבנייני מרתף משותף 
 

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 למפלס קומת הכניסה 

 )ד( הקובעת לבניין 

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 --- -1 קומת מרתף 

חניות, מיסעות, מעברים, מבואות  

קומתיות, מעליות, חדרי מדרגות, מחסנים,  

חדרים טכנים, פירים, מתקנים ומערכות  

 ננים והרשויות. מתכ ת היות לפי דרישטכנ 

הסופי של המתקנים  מיקומם 

והמערכות יקבע לפי החלטת  

 המתכננים. 

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

 בבניין אחד ישרתו גם האחר/ים. 

 
 
 ל בניין: כב
 

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 מהבקו
 הערות שימוש סוג ה

 2 ע קקר ןלבנייהכניסה  מתקו

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

דורים, מעליות, חדר  וזפר קומתית, 

מדרגות, חדר לרווחת הדיירים, חדר  

ומערכות    רים, מתקניםים, פי , מחסנ תעגלו 

 טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. 

חניות, חניות אופניים,   בפיתוח:

 צובר גז. טמונה,   אשפה

 1-8 מגורים  תמוקו
4 

 ( המו ק כל)ב

ם,  ומתית, פרוזדורי מגורים, מבואה ק

ת, פירים, מתקנים  גו מעליות, חדר מדר

ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים  

 ויות. והרש 

--- 

 מגורים עליונה קומת 

 )פנטהאוז(
9 2 

מגורים, מבואה קומתית, פרוזדורים,  

מתקנים   מעליות, חדר מדרגות, פירים, 

ים  דרישת המתכננ  לפי ות טכני ומערכות 

 ויות. ש רהו 

--- 

 וןגג עלי

 )ראשי(
--- --- 

ת סולאריות, פירים, כוחדר מדרגות, מער

מתקנים ומערכות טכניות )משותפות/  

 י דרישת המתכננים והרשויות. ות(, לפ פרטי 

--- 

 --- --- --- 10 סך הכל קומות למגורים 

 )הראשי(.  וןעליג הנכלל הג  ת לאקומו ין ה במני  11 סך הכל קומות בבניין

 
  :והבהרות תו רהע

  .הבניה יבטבלה בהתאם להיתר שינוייםייתכנו  (א)
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 בתקנות התכנון והבניה  יא הכניסה הקובעת לבניין ]כהגדרתה ניסות ה לבניין, יש לציין איזו מהכ אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  )ב(

 )בקשה להיתר([.   

 

 :בניין ל  בכראשי( ) ףמשות חדר מדרגות 1.4

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

    אין. :חדרי מדרגות נוספים

ותהיה חשמלית ללא ו/או עם חדר   24.81ות תתאים לדרישות התקן הישראלי למעליות מס' / יהמעלש; : יבניין כל ב מעליות 1.5

   . תונחת  11: תו מעלי להתחנות  פרמס; 2: בניין כל ב יותהמעלמספר מכונות. 

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

קירות התא יצופו פלב"ם בלוחות אנכיים. על הקיר באחורי תותקן מראה מגובה המעקה ועד לתקרת התא ולכל  :תאכל  גימור

נור או  תב צבוע קרת התא תהיה צבועה בצבע סופימ"מ לפחות. ת 27של  יבבעוגרניט או שיש ה בצופתא תריצפת ה וחב התא.ר

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

 ד". הפיקוד פיקוד "יע היה יה, ייה באותה שורלשנחת ות אינן צמודיותר, שהלשני הכיוונים(. בבניין הכולל ארבע מעליות או  

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

 . אין :מרעמדת שו  1.6

אם לסעיף  הת ב הניהולו/או חב'  דיירי הבניין נציגות מעלית בעלת מנגנון פיקוד שבת, שהפעלתו תקבע ע"ימובהר כי הכוונה ב  – " תבלית ש"מע   )*(

 . 1969-ט"כ תש רקעין חוק  המק ' בז 59

 

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

 

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

 ; דלשה דסי מהנחישובלפי  :בי עו  .םו/או בטון מזוין מאלמנטים מתועשים/טרומיי 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 :בי ו ע .בטון מזוין :חומר :רצפה ותקרה קומתית 2.3

   .1חלק  1004' מס ישראלי   לפי תקן :. בידוד אקוסטי יועץלפי החלטת ה :בשיטה

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

  השלד. : לפי חישובי מהנדסעובי השלד.  מהנדס  תכנוןים מבטון, לפי ים מתועשאו אלמנטוין, זמ: בטון חומר: גגות הבניין  2.4

   .1045לפי תקן ישראלי מס'  :בידוד תרמי   .טייםנבלרהם התקני ישותודר יועץלפי הנחיות ה  :שיפועי ניקוז ואיטום

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

 , (רחא  וא ונג)איט ק תאיבלואו  ,גבסבלוקי לוחות גבס, בדופן פנימית של קיר החוץ ובצד הפונה לדירות,  ,למחצה

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

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

 : גימור קירות חוץ  2.6

 נאים בהיתר הבניה. לפי הת. הכל אחרוי קשיח פיח  וא/תית, ולאכואו אבן מאבן טבעית ו/ : עיקרי  ציפוי,/חיפוי  2.6.1

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

 וחלוקת הציפויים בתאום עם הרשות המקומית.  , גווןי לשנות סוגריכל יהיה רשא דאה :חיפוי אחר 2.6.3

  מהנדס   נחיות ה או משולב, לפי ו/ (אחר וא ו/י )איטונג תא  קולב אוו/ן  קי בטואו בלוו/ מזוין  בטון  :חומר :הדירותקירות הפרדה בין  2.7

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

 ן נו ה לפי תכנדס, גוב: בטון ו/או בלוק ו/או משולב לפי תכנון המה )ככל שיש(: חומר וגובה חצרות/מרפסותקיר הפרדה בין 

 .יכלרדאה

 :ותמדרג חדר  2.8

  תלחדרי 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.
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מכון תקן ירוק" מטעם תו " לעב)י בע אקריל+ טיח וצחיפוי בשיפולים )פנלים( כדוגמת הריצוף  :חומר :פניםגימור קירות  2.8.2

 הישראלי( עד לתקרה.  התקנים

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

 ם יתקנצמנט לבן בהתאם לדרישות ה ניין המגורים יהיו מאבן נסורה או גרניט פורצלן או טרצומדרגות ב :תמדרגו  2.8.3
 

 . מחוספסים כנגד החלקהתואמים לאורך המדרגות והפודסטים ופסים  וליםיפש תעלום, ובנטייהרלב

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

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

   המדרגות. רדחבאמצעות  :גלג יהלע 2.8.6
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 : 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

  יםכון התקנעם מ" מטקורי קן בעל "תו ת)מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע  ,לפחות  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: ריצוףטיח מעל תקרה זו. יבוצע 

 :ראשית מבואה )לובי( כניסה 2.10

  בה משקוף דלתלפחות עד לגוופורצלן,  קרמיקה או גרניטאבן נסורה )שיש( או מת יח, כדוגי קש חיפו  :רמחו :ימור קירות פניםג

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

 קורטיבית. דקרה ת  וא נהו/או תקרת מש סינטטי )"בעל תו תקן ירוק"(, סידטיח +  :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: ףצו י ר

  .למניעת החלקה 2279הישראלי 

טבעי צבוע  טוןב :רחומ : גימור תקרהבמלבין סינטטי. צבוע ו/או טיח ו/או משולב, בטון 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 סינילבבמ

 עה.ץ התנו ות יועמספור ושילוט לפי הנחי 

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

 :  משותף לשימושחדרים        2.12

 .  ('וכו  ארונות חשמל, מים )למעט גומחות,, סופרקרילסינטטי דוגמת  צבוע בצבעטיח  :קירות  גימור:  ר לרווחת הדייריםדח       

 . מכון התקניםירוק" מטעם ו תקן בעל "תד. כל הצבעים, יס פוליסינטטי דוגמת   צבוע בצבעטיח  :הגימור תקר       

  . או משולבצלן פוראו ו ראצו טקרמיקה א יחיאר  :רצפה רו גימ       

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

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

 ים. תקנעם מכון ה ירוק" מט ןקכל הצבעים, בעל "תו תי. ן צבוע בצבע סינטטבטו

 .או משולבאו פורצלן : אריחי קרמיקה או טראצו צפהגימור ר

 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  פים(תהמשו ים שטח)בדירות וב ם חלקי הבניין השוני בריצוף  ה של הקלהחדרגת מניעת ה .2

    .למניעת החלקה 2279הישראלי 

 

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

  .יר שמןזחומאינטרקום        

 יר שמן.מחזל כולש, דלתות א :גותדלתות חדר מדר    2.14

 .דלתות פח : דלתות חדרים טכניים    

    אין.: קומתי דלתות לובי     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/ה קבועה בחדר המדרגותת לילאור לת ומנגנון שבת הדלקת אור בכל קומה, יהיו לחצן  םיורבבניין המג   

   .אה קומתיתבומ/תורגד מההדירה להדלקת  אור בחדר   

  האדריכל. צובי עי החיצוני בלבד(  בגוון לפ ופף צבוע בתנור או ציפוי אחר )בחלקםכמפח  :חומר :ארונות חשמל, גז ומים    2.17

     ואאו לחילופין התקנת מונה נפרד לכל מחסן,  החשמל של כל המחסנים למונה נפרד,הזנות חיבור  :ייםדירתם במחסני תאורה       2.18

 . ותט בחירת המוכר והחל עפ"ין משויך המחס יוהדירתי אללמונה       

    י לפים ין/של הבני שותף הזנה ממערכת החשמל של הרכוש המ .שי :למערכות אלקטרומכניות משותפותלתאורה ו חיבור חשמל    2.19
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  הסמוך וישרתו גם ן ו/או ימוקמו בבנייוך מ הס ןיתכנון מהנדס החשמל )יתכנו מערכות משותפות אשר ישרתו הבניין, אך ימוקמו בבני    

 לאישור הרשויות השונות(.  הבניין, בכפוף    

 שות המקומית.שת הרדריפי המספר יהיה לומואר. עיצוב מספר בניין חיצוני   קןבחזית הבניין יות  מספר בניין:   2.20

 

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

 : *הגובה הדיר 3.1

 .מ' 2.50-לא פחות מ ף עד תחתית התקרהצו הדירה מפני הרי  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: רה )באם נרכשה(חניה מקו בה *גו   

 

  בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינימלי. ומיות ותקרות משנהמק תכו מנהלמעט תחת קורות, מערכות, בליטות, הערה:  *

 ע על פי דין.ובהק בוע לגבי חלקי דירה על פי התקנות לא יפחת מן הגובה המינימלי קה

 

 המשמשים אותה.בדירה ובשטחים המוצמדים לה או  ימוריםים וג חדרמת רשי  –  2 מס' טבלה         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 )   מידות אריחים 

 ריצוף
  מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א 

 ם בשקלים חדשי
 רותעה

 ראה פרוט בהערות בהמשך.  אין ( 3)ראה  ( 2) ראה (1)  בלוקי בטון  בטון,  ה יס כנ 

 . 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

 ות בהמשך. רע בהראה פרוט 

 אין ( 4)ראה  חתון ת ן  חיפוי מעל משטח ארו 

 . ראה פרוט בהערות בהמשך  אין ( 3)ראה  ( 2) ראה (1)  בלוקי בטון  בטון,  נת אוכל י פ 

 . 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 

 . ראה פרוט בהערות בהמשך  אין ( 3)ראה  ( 2) ראה (1)  בטון קי בלו  בטון,  נה שי   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

 . בהמשך ת בהערו  טרוראה פ 

 ןאי ( 4)ראה  רצלןגרניט פוחיפוי 

 הורים   רחצה חדר  
 ( מקלחת ) 

 (1)  בלוקי בטון  בטון, 

 אין ( 3)ראה  ( 2) ראה

 . ךשמ הב  ראה פרוט בהערות 

 אין ( 4)ראה  לןגרניט פורצחיפוי 

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

 אין ( 3) ראה 2.6עיף ראה ס  (1)  ן ובט י ק בלו  בטון,  מרפסת שמש  
 . 2.6סעיף  הציפוי קיר חיצוני ראוי/חיפ 

 ראה גם פרוט בהערות בהמשך. 

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

 ריצוף
  מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א 

 ם בשקלים חדשי
 רותעה

 דירתי  מחסן  
 או מחסן מוצמד 

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

תכנון  לפי  ןס מחעובי קירות 
 . ל דין י כולפ  ל/המהנדס ריכהאד

 

 לטבלה: והבהרות הערות 
 

  :חומר קירות ( 1)

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

 מ"מ לפחות. 0.6פן הפרופילים ודעובי  -

 מ"מ לפחות. 70רוחב הפרופילים  -

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

 מכל צד של מחיצת הגבס יהיו אחד מאלה:

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

 (. ק"ג/מ"ק לפחות 1000צפיפות גבוהה )

 הלוחות. ספק /צרןהי מפרטיוראות והתאם להיהיו ב עויצ פרטי הב

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

 

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

בידוד ": 1045נטית לרבות בת"י בה בתקינה הרלכל בכפוף לעמידק תאי. הבלואו וק בטון לב , בלוקי גבס,סבג עשויה מלוחות תהיה

 " או מבלוקי בטון. םיע"י היצרן "כעמידים למ קים המוגדריםהקירות בבלו יבנו הרמק לבכ הצרח בחדרי, בכל מקרה. " םתרמי של בנייני

 

 :תקרות/גמר קירות ( 2)

 בהתאם של הקירות. במרחב המוגן הגמר יהיההתאם לחומר הבניה או ב יליאקר+ צבע טיח , ית יהיהבנציונלנוק : בבניהגמר הקירות

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

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

 . יליאקר חיפוי(: צבע)בתחום ללא צה ח רי גמר קירות בחדר

 

 :קירות במרפסותר גמ

 גמר הקירות במרפסות יהיה כדוגמת כלל החזיתות ללא תשלום נוסף.  

או בנוי   הרלבנטייםהתואמת לדרישות התקנים  תייניום משולב עם זכוכחרת(. מעקה אלומע אלא נקב)באם  :סותמרפהת ו ק עעיצוב מ

 כדוגמת החזית. 

 

 . טעם מכון התקנים הישראלי וק" מיר תקן יו בעלי "תו התקרות וקירות פנים יה י עבצ כל

 

   :ריצוף ( 3) 

ים בכבישה ר צ: אריחים מיו 314עפ"י הגדרתם בת"י  ן(,פורצל צלן )גרניטפור וגמס  אריחים בכל חלקי הדירה ובמרפסות יותקנו כללי: 

 הרלבנטיות.  חקיקהוה  ינהבדרישות התק סוג א' העומדם יהיו מ יחיראה (. Bla)כינוי  0.5%-שספיגותם הממוצעת אינה גדולה מ 

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

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

  ים.בחיפוי קשיח אין צורך בשיפולחופה ץ מהחובהם קיר מות במקו קשיח.

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

 . 11R –. רצפת תא מקלחת 10R –. חדרי רחצה R-9 –מגורים  חדר

דוגמאות/גוונים מכל סדרה  3-דרות של ריצוף וס 4, לכל הפחות, לקונה יגיצ המוכרי, חיפואו לועד לריצוף, יח, המי ראת לכל מיד

 בגוון בהיר ניטרלי.  ים יהיהעצמבין הגוונים המו לפחות אחד  .גוריםבדירות מ חים בשימוששכיו ם יצ והתואמים לדוגמאות/גוונים נפ
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   (.LAPPATO" )"מבריק חלקית ורלפחות אחת מבין הסדרות תהיה בגימ

ב ביותר  קרו וןוגבפוגות, בין אריחים(. אחת בגוון אפור והאחרת  -ובה )למילוי מישקים ה בין שני גוונים של רר בחי ונהלק  המוכר יציג

 של האריח שנבחר ע"י הקונה. וון השולטלג

  ואמיםהת דרהגוונים מכל סדוגמאות/  3-ת של ריצוף וורסד 4אריח המיועד לריצוף המרפסות, המוכר יציג לקונה, לכל הפחות  תלכל מיד

מהם דמוי   טרלי, אחדון בהיר ניבגו יהיה  ונים נפוצים ושכיחים בשימוש בדירות מגורים. לפחות אחד מבין הגוונים המוצעיםלדוגמאות/גו

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

 

 ן אריחים מסוג פורצל סוג א'. . ס"מ   60/60אריחים במידות   : ( שמש תסמרפמרפסת שרות,  ,)למעט חדרי רחצה הדירה לבכריצוף  -

 פורצלן(. יט  נגר ) 

 ס"מ.  33X33ס"מ,  30X30אריחים  חירת הדייר ממידות  ב ל : מרפסת שירות/דרי רחצהף בחריצו     -

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

 ס"מ.  33X33מ, ס" 30X30ים אריח  ממידות   לבחירת הדייר  :ריצוף במרפסת שמש -

עיל יע בנוסף למידות האמורות למ"ר ומעלה על המוכר להצ 15 ןבמרפסות ששטח .( גרניט פורצלן )  לן רצ פומסוג   . אריחים א'  סוג           

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

 ר. מוכ עפ"י בחירת האריחים במידות  (: שהוצמדככל דירתי או ) ריצוף במחסן  -

 

  קירות:חיפוי  ( 4) 

  חירת סוגיקה והתקינה הרלבנטיות. )בסוג א' העומד בדרישות החק  (ןלן )גרניט פורצלריחי קרמיקה או פורצחיפוי קירות יהיה מא י:לכל  

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

אלה :  והמידות האחרות תוצענה מבין ס"מ 60X30ות לפחות : אחת מהן  תהיה חים בשלוש מידות שונ ארי נהוק הר יציע לבחירת המוכ

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

 ירה.  יר הדבמחוי כל שינ ת ללאנוספו במידות 

גובה קו משקוף  נוי מהמחיר עד ישי קירות במידות לבחירת הקונה ללא פוחי: הקיים בדירה( פי)לובחדר מקלחת   יהטבמבחדר א  

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

 רות תואם מאחורי קי י חיפו  -  BIידת ו ביחאינור  .  כאשר התנ( ח העבודה )מעל ארון תחתון ט שס"מ לפחות לכל אורך מ   60בגובה   ח:טבבמ 

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

זהה לגמר   יוגמר וחיפו ש()אם נדר סטיקולל בידוד אמובנית כו סגירהיש לבצע  ,הבכל חלקי הדיר  אנכית או אופקיתלויה לצנרת ג      

 הקירות.  

 

  הערות:

 דרישות התקנים הרלבנטיים למניעת מעבר  פילודין  הות ירות, הרצפות והנקזים באזורים הרטובים ייאטמו לפי הורא קה איטום:

 מים לחלקי בניין/חדרים סמוכים.   

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

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

 עד גובה "אריחים שלמים". לפחות, או לגובה המצוין בטבלה עד גובה חיפוי הקירות יעשה   - פוי קירותי ח 

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

 הריצוף בדירה.  שלהברקה  וו/איטוש בצע לתלא 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 יהשוע יההת        

 חזיתות מחופים, בגב ארון מטבח, ארונות למערכותקירות ו יעט בשולמ לס"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 ניתקה  ותרישלפי ד – ת(ו ג ו מרווחים )פ

 פחות.מ"מ ל 1 מרווח של
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 :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:  תוחילהנם ובהתאם לרכיביהארון יבוצע  

הכנה לכיריים   ,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 ותנבומ

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

 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 כבתחתית הארון תותקן הגבהה בנויה )סוקל(  •

  הארון.

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

 מ"מ לפחות. 5-6)דיקט( בעובי  דובלץ מע היהגב הארון י  •

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

לות  יסת תהיינה בעלות מולכל עומקו. המגירולפחות, לכל גובהו  מס" 60ות ברוחב ר גימ תרון יכלול יחיד אה •

 טלסקופיות ממתכת. 

, יותקנו פתרונות מכניים  נדרש ולא יותר. ביחידת הפינה של הארון םא, לבדת בכלול פינה אחארון המטבח התחתון י •

 נשלף כדוגמת מג'יק קורנר או שווה ערך.  לאחסון

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

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

 ה. קיי מורו פ ן אמדפים: מלמי ציפוי פנימי וגמר •

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

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

 ניטרלי. 

  .בןי: בגוון לציפוי פנימ  •

. 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 ו,תומארון המטבח בשל לספק את

 חללים( לרבות ההכנות הנדרשות. 

בחלל שמתחת לכיור  תותקןהכנה למדיח במקום המיועד למדיח, ניתן שה חבמטון אר יןבקשים להתק לרוכשים המ -

שמלי ן קערת המטבח ושקע חח לביוב ולסיפוימדה  ל, חיבור עתידי ש: ברז3.6בסעיף   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 מהאתהב, עלהומ חדרים 4.5ות : בדירהערה

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

וספת גמר מלא בכל היקף תב טפרהמ אותה בהתאם להורון כדוגמת "אי" / "חצי אי", יתוכנן ארון זתח לארון תהצעת המוכר 

 הארון.

 ;ראה הערה בהמשך מידות: ( 1)  

    

א פחות בי לבעו ח עבודהקונה משטלבחירת היותקן  וןת חתל אורך הארון הכל משטח עבודה מעל ארון מטבח תחתון: תיאור:

  4440 ת"י  ים,ונטיולרהם קניהת  דרישותל עונהפולימרית )כדוגמת אבן קיסר או שווה ערך(, ה מאבן טבעית או - ס"מ 2-מ

  חהוט שתאם להתקנה ח יוהמשטס"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 חטמשת החזיעם עיבוד ב המוגב
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  המוכר שיבחר המוכר. יםהספק אווצגו ע"י המוכר ו/דוגמאות שי ון ו מג ךולבחירת הקונה מת משטח העבודה במטבח יהיה  גוון:

 י.  טרליהיה בהיר ניאחד מגוונים אלו  , 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 מהאהתב ,ים ומעלהחדר 4.5בדירות : הערה

 מ"א.  2ואורך המטבח העליון יהיה מ"א  5התחתון יהא  חבמטן הארו כלומר, אורך מ"א ארון מטבח עליון.  2 -מטבח תחתון ב

 : ורט להלןהחליט הקונה לקבל את הצעת המוכר יתוכנן הארון העליון כמפ

 לא פינות.י לרציף והמשכ ההיי  ןהארו  •

  איתנבו  ס"מ 60היה ס"מ לפחות. ניתן שגובה ארון עליון י  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 יעלה חרון המטבציפוי אמבנה ו  •

     .ח ג'פנס ראה :החיפוי  הכיור, הסוללה, , משטח העבודה,המטבח ארונות מחיר לזיכוי בעד

 

    ,(סנדוויץ'לבוד ) עץעשוי מתחתון  ארון יותקן,  בדירה 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 אינטגרליצידפים, מ ות,ל דלתולהכ ותס"מ לפח 80מינימלי של    

 .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-א יפחת מה לפינ כלמ ן תו ארון מטבח תחהאורך המזערי של  

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

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

    ארונות. רך הבאו  יכללו  תונו רהא ךו בתהמשולבים ר( )למעט מקר כיריים וכיו"ב

קיימים   חבטכן ובקיר שבגב ארונות המיצוע עצמי, על הקונה לקחת בחשבון כי יתבו 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 החברה תקם שמני זח ו להי בחירתו על פ באחריות הקונה לדווח על ( 3)

 

 כביסה:  תמיתקנים לתליי  3.4

 לתליית כביסה.  ממרפסת השירות יותקן מתקן חיצוני

               חבלי כביסה 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 קטןשאורך התן ני .קטיסלפמ

 ס"מ.  800-בלי הכביסה לא יפחת מוהאורך המצטבר של ח

, מבנהאפשר שיותקן מתקן שווה ערך בחצר/מרפסת שמש, שמשמעו מתקן ממתכת מגולוונת על קיר ה לדירות הגן:      3.4.2

חבלי כביסה באורך   5חות פלומקובע לקיר. המתקן יכלול   היה יציבהמתקן י יתות המבנה.חזפה בו נצשאינ  נעצומ במקום 

  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 ביהיה  מתקןת. הנוו לוגמכת ום או ממתמאלומיני זרועות מתקפלות

 . UVת נים החבלים יהיו איכותיים, עמידים לקרינ קתבכל המ 3.4.3
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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 שמערכת קז לשינו וןטבמ טח הפרדהן משיותק  כל מסתור כביסה

 ס"מ לפחות מפני מפלס רצפת הדירה.   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

 ות.מ' לפח 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( 

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

מר )עץ וח
  /םוינימאלו
 ר( ת/ אחמתכ

ג פתיחה  וס
  כע"כ/ /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

כמות ומידת  
  הפתח

 ה/ רוחב( בו)ג

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  
 ( מתכת/ אחר

 חומר שלבים 
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 

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ   מזוגג  ' מו אל

--- 

--- --- --- 

--- 120/100 --- 

חדר שינה  
 3 הורים

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 .כ .ע נגרר כ אלומ' מזוגג 

1 

 ידניגלילה  מ' אלו  ' מו לא

80/210 120/100 120/100 

 2חדר שינה 

1 

 ילה רג ציר עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

80/210 120/115 120/115 

 ממ"ד  
)משמש  

   רכחד
 ( 1 שינה

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
  ציר )רגילה(
 פתיחה חוץ 

1 

 ג ג אלומ' מזו 

  ו א  לה גי ציר ר 
 .כ .ע כ

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

 C.V .P אלומ' 
או   נגרר לכיס 

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

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  יסים, הנגררת/יםלדה נגד גז, הדף ורס שתיים, פ  חת או א  ףכנ

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

ה  ח. רחצ
 כללי

1 
 +  עץ
 ר  או -צו 

 ציר רגילה 

1 

 ג ג ו אלומ' מז 
 ינטו 

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

80/210 90/70 --- 

צה  ח. רח
 הורים

1 
 +  עץ
 ר  או -צו 

 ר רגילה י צ

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

70/210 60/70 --- 

מרפסת  
 שרות 

1  
 עץ 
 

 ציר רגילה 

1 

 .ע.כ רר כגנ ג ג ו ז ' מומאל

1 

 אלומ'  ומ' לא
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
 ציר רגילה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

70/200 --- --- 
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 : ואחרות טבלהל ערותה

ניגרר רגילה+ משתפלת, פתיחה  = )דרייקיפ( נטוי  בס (,לת )נטויפתשמ החי = פתקיפ = סוג פתיחה, ילהג ר רצי יניום,  לומ= אאלומ'  :ביאורי מילים .א

מעלה,  = תריס נגלל כלפיגלילה  ,על כנף קבועה אנכית ועהנ תבת חא= כנף גיליוטינה נגררת על כנף ו/או לתוך גומחה )כיס( בקיר,  ף = כנכ.ע.כ 

   .ו/או חשמלי )ידני( באמצעות רצועה

 לסה"כ הדלתות/ םיובלבד שהכמות הכללית בדירה תתא  בטבלהם ישל אחד מחדר רבתיאוע ולות להופיכי םירד ח, משותפים לשני ת/חלונותתו דל .ב

 חלונות המצוינות בטבלה. 

לים ופעומ ריחים חבוייםדלת מגן מפלדה לכניסה ראשית )ביטחון( בעלת מערכת בתהיה בהתאם למפורט להלן:  - םי ור גמלדירת ה כניסההדלת  .ג

, (טלסקופית)פנורמית/ עינית הצצה  ,סגר בטחון פנימי נוסף  כמפורט להלן:בים ילרבות רכ 5044מס'  ליתקן ישראל תמאו תה יעל ידי מנגנון גליל 

  1.25 ונת בעובי שלמשקוף בניה מפלדה מגולו .תחתון, מעצור דלת ומספר דירה מברשת סף  ,ה ו"רוזטות"ע נ תידי מערכות צירים, מגן צילינדר,

 .רכניסה תהיה בגמר וגוון לפי בחירת המוהכ  תדל ר וגוון:מגנור. בתיו בצביעה הי   ף וק שמלפחות. כנף הדלת והמ"מ 

 . 5044הכול כמפורט בת"י  2אי סביבה ה בעלת דרגת עמידות בתנ פריצ דג נכ הלקיימת בדירה(, תהיה בעלת אמצעי נעי )באם דלת יציאה לגינה:

  ירת המוכר:חבל ,הלאחד מיציאה לגינה יהיה אלת בד כנגד פריצה" "אמצעי נעילה

 חים בבניינים.תפסורגים ל – 1635ת"י מתקיימת בו דרישות שסורג לפתיחה (.  1)

ם לכל הדרישות המפורטות בתקנות התכנון  מוזז באמצעות מנגנון גלילי העוניריח הב םע ןו (. מנעול תחתון חבוי לדלת סובבת ומנעול עלי2)

 (. 1 –)אמצעי  2.92ה תקנז' הבניה, סימן ו

   2.92ת בתקנות התכנון והבניה, סימן ז' תקנה וט ידי מנגנון גלילי העונה לדרישות המפור לעלים עם המופבריחי 4 בעל בטחון לוענמ .(3)

 (.  2 –)אמצעי 

                               .לה חשמלייס גלירת (.4)

 בדירה(, םי הקייצה )לפרי הרחחדרות ול השי תספרמל ,דלתות הכניסה לחדרים ן:להלרט ו בהתאם למפו דלתות הפנים בדירת המגורים יהי .ד

יצוניים עמידים למים ולא ח לוחותמ הוי שעכנף הדלת תהיה על חלקיו ובפתיחת ציר רגילה.  23ישראלי מס'  ןק תהיינה דלתות לבודות בהתאם לת

חוזק,   –די תיפקו בטערך בכל הי הוו ש רחפלקסבורד ו/או מילוי א  לוימי על מסגרת עם )פורמייקה(, מודבקים HPL  /CPLסופגים כדוגמת 

התאמה לסוג  קנו בתו ים  ירציס"מ לפחות.  7יהיה מחומר פולימרי עמיד למים בגובה   הכנף  תריים, אחר. החלק התחתון של מסגוסטיקה, ק קא

ישות  דרויעמדו בכל   םימל םעמידייהיו חות והדבקים לו בותכנף הדלת לר צדדים לפחות. 3-)קנט( מצופה ב –הדלת והמשקוף. היקף כנף הדלת 

מנעול ם ע היני ההדלתות ת מנעול וידיות:  .בפורמייקה או בציפוי חיצוני מתועש ויהיה בצבע א גמר הדלתות:. ת, ככל שישנהישראלהיתקינה ה

 וון תואםובג רמגב ץעאו  , בעל הלבשות פולימרי23 ילתקן ישראל יהיה בהתאם משקוף הדלת:פנוי" וידיות מתכת משני הצדדים. -סיבובי "תפוס

  רוא -צו/פנוי" וצוהר-בחדרי האמבטיה, המקלחת, מנעול סיבובי דמוי "תפוס ו יהיה עמיד למים.ה. המשקוף לאחר התקנתמפסי אטי כלול לת וידל

ציג הל רכומהכר. על ספקים שיבחר המוו הו/אכר  יציגו המודוגמאות שמגוון : יהיה בהתאם לבחירת הקונה מתוך גוון דלתות הפניםהדלת. בכנף 

    ן.בללבחירה לפחות, אשר אחת מהן היא בגוון  תת שונופשרויו א 3נה קו בפני ה

המורכבים משני לוחות , לפי דרישות התקן רגיל/בטיחותי( Double Glazing)ול פכ וף ק שזיגוג  אלומיניום עם : חלונות מסוג )למעט ממ"ד(חלונות  .ה

תקן  והחלונות ורכיביהם יהיו בעלי ת. (מ"מ 6 לוח אויר שעם מרו, םמשני הצדדי תוחפל מ"מ 4 )זיגוג בעובי ביניהםיר אווית עם מרווח זכוכ

ים, ידיות מובנות, מנגנוני פתיחה ונעילה. החלונות יותקנו על ידי מתקין  , גלגלםירצי ,EPDMסרגלי זיגוג, אטמי גומי ואביזרים מקוריים, ובכללם: 

אלומיניום  גיהיה חלון מסו :בממ"ד. חלון כנף על כנף  יום מזוגג ונגררמינלוה, מסוג אנריטוי לעיהיה בחלון חדר הדיור:  מורשה מטעם היצרן.

   .יותהעדכנ ף פקוד העור בהתאם להוראות, נגרר מזוגג עם כנף פלדה

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

 .םיהיו בעלי תריסיור הדירה(  הקיים בתיאי לפ הכל) ומטבח לחתמק ידרח ,: פתחי הדירה, למעט חדרי אמבטיהתריסים .ז

)ככל  מה מוגברתכולל אטם גומי בין השלבים לאטיוריתן מוקצף במילוי פוליא  םבתריסי גלילה או הזזה יהיו שלבי התריס עשויים פח אלומיניו 

מ'   2.50ברוחב  תחים ור ובכל הפדיר הבכל הפתחים בחד. ןיצרה והוראות   חפתה תיהיה בהתאם למידו . עובי הפחשנדרש עפ"י הוראות היצרן(

 ני. נון פתיחה יד גניורכב ארגז תריס גלילה עם שלבי תריס כנ"ל עם מנגנון חשמלי ומ ומעלה

ר החוץ  קילעד  וורר מכניא במ דיצינור מצו יבוצעבחדרי שירות, בחדרים סניטריים ובמטבחים ללא אוורור ישיר לאוויר החוץ,  - אוויר החוץ אוורור ל .ח

 יסוי.כ פפתלרבות ר

משולבים בזיגוג יתכן פתחים ה לומיניום.הא ץיוע ו/או פרופיל, גוון, עפ"י תכנון האדריכלה דגם .אלומיניום םעשויי  ות החלונות והתריסיםמסגר .ט

 . קבוע המשמש כמעקה/מחסום, ו/או קירות מסך

 "(. בומה )"חלעמ או השקופ ,בטיחותית כיתוזכ ןקתות )באם יש חלונות(,רחצה בחדרי  .י 
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ישות כיבוי  ודר   הבטיחות   הנחיות יועץ פי  בועות, ל או רפפות ק / ו   ו/או אוורור מכני ו/או סבכה בדלת צעות חלון  אמ ( יעשה ב ל שנרכש מחסן ככ )   המחסן   וורור א  .יא 

 . אש 

  ש.חון/אבטדלתות  וקניותוירות בקומת קרקע יתכן לפי הנחיות רשות הכבאות, בכניסה לדדלת כניסה לדירה/ות בקומת היציאה מהבניין:  .יב

  .וע סורג קבוע, אין לקבדיירים בקומה(ש את כלל ה)בחרום אמור לשמ קומתי המוכרז כפתח חילוץ בדירה או חלון/ו ממ"דחלון ב -תח חילוץ פ .יג

 יחה.פת יון הוכ  יחהתתכנו שינויים במידות הפתח, סוג החלון/תריס, לרבות סוג הפי "פתח חילוץ"בפתח שיוכרז ע"י הרשויות המוסמכות כ בנוסף,

 2 -ם כדלת וריצוף הממ"ד גבוהיסף הונית. חיצ נגררת,/ניסה למרחב מוגן הינה דלת פלדה אטומה, הנפתחתדלת כ :העורףפיקוד שות י דרי לפ .יד

  מעוגליםור וור א פתחי  כנפיים לפתיחה. חלון אלומיניום + זיגוג וכן 2ו/או על מפלס הדירה. חלון פלדה כנף אחת או שתיים, הנגררות לכיס ס"מ מ

פתח  ליד וע"ג הקיר  קוד העורף(,פי הנחיות  לפי)סינון אויר  מערכת התקנת דה )פלנצ'(, וניתנים לפרוק.בדיסקאות פל חסומים ים,ם שונ בקוטרי

רי  ה, נוןימתקן הס ע"י החברה יודגש שבאם סופק  (.2010קנות הג"א מאי )ת הפרעה מקומית. מידות המערכת לפי מידות היצרן. רו צתירור האוו 

ע"י  שהוסמכו לכך "י הגורמיםות נוספת עבדיקת תקינות ואטימ ע"י הרוכש, יחייב רוקו יפלכן העורף,  רו ע"י פיקודאושונבדקו  קנתו נתו והתתקי ש

ועל בפ צועיתוכניות המכר ו/או במפרט המכר לבין הביצוע בפועל יגבר הבלמניעת ספק יודגש כי בכל מקרה של סתירה בין המצוין ב  עורף.פיקוד ה

 פיקוד העורף. ודכנות של ות מעאם הנחי התו

אביזרים   הצורך בהתקנתעקב , "נטו"פתחים  אינן מבטאות מידותו"מ, משוערות בסבניה , הינן מידות 3מס' המידות המפורטות בטבלה  – מידות .טו

  מסך ירותויטרינות/ק ונות/תות/ חללבני דל ל מש ,םפרופילים היקפיים למיניהמשקופים ו או מסגרות סמויות וכן/כגון: מלבנים סמויים ומשלימים 

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

 

 

 

  ראה גם הערות לאחר טבלה זו. - מתקני תברואה וכלים סניטרים בדירה – 4טבלה מס'  3.6

 

 ן מיתק                                   
 ם מיקו 

 ח מטב
 חדר רחצה 
 )מקלחת(

 רחצה כלליחדר 
 )אמבטיה( 

מרפסת 
 שרות

 אחר

   טבחכיור מ
 ת/כפולה( )בודד

מידות  
 )בס"מ(

 --- --- --- --- ראה הערה )א( 

 --- --- --- --- א'  סוג 

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

 כיור רחצה 

מידות  
 )בס"מ(

 --- --- רון בא ולבשמ משולב בארון  ---

 --- --- 3.3.3ראה סעיף  3.3.3ף ראה סעי --- סוג 

 --- --- אין אין --- יכוי ₪  ז

 כיור לנטילת ידיים 
 '( ג'( )א)

מידות  
 בס"מ()

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

 --- --- --- --- --- סוג 

 --- --- --- --- --- זיכוי ₪  

וארגז  אסלה
 )ב'( שטיפה

מידות  
 "מ()בס

 --- --- (ב) ראה הערה (בה )העראה ר ---

 --- --- א'  א'  --- סוג 

 --- --- אין  אין  --- זיכוי ₪  

 אמבט/ 

 )ב'( מקלחת

מידות  
 )בס"מ(

--- 
 מקלחת

 (בהערה )ראה 
 טיה אמב

 (בראה הערה )
--- --- 

 --- סוג 
 משופע  ריצוף 

 )מקלחת(
אמבטיה  א' )

 ( אקרילית
--- --- 

 --- --- אין --- --- זיכוי ₪  
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 ן מיתק                                   
 ם מיקו 

 ח מטב
 חדר רחצה 
 )מקלחת(

 רחצה כלליחדר 
 )אמבטיה( 

מרפסת 
 שרות

 אחר

ם קרים  ללה למי סו 
 כיור,ל יםחמ/

 )ג() ד( משטחמה

 --- --- (גראה הערה ) (גראה הערה )  (גראה הערה ) דגם 

 --- --- א'  א'  א'  סוג 

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

מבטיה סוללה לא
 )ה( למים קרים וחמים

 --- --- (גראה הערה ) --- --- דגם

 --- --- א'  --- --- סוג 

 --- --- אה נספח ג'ר --- --- וי ₪  זיכ

סוללה למקלחת למים  
 )ה( קרים וחמים

 --- --- --- (גראה הערה ) --- דגם

 --- --- --- א'  --- סוג 

 --- --- --- ה נספח ג'רא --- זיכוי ₪  

מכונת כביסה ל )קרים( חיבור מים
 )ז(והזנת חשמל  זלניקו יבור ח

 --- ש י --- --- ---

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

תריס הגנה  הזנת חשמל, כולל 
 . ומשקולת סגירה

 --- יש  --- --- ---

  לחיבורוז, ור למים וניקחיבהכנה 
 )ח( מדיח כלים

ההכנה משולבת בניקוז כיור  )
 .(המטבח

 --- --- --- --- יש 

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

 --- --- --- --- 1 ה( )הכנ )י(וללביש נקודת גז

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

 

 : ואחרות טבלהל ערותה

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

על כל חלקיו ובכללו   1205אלי, ת"י שרת ולתקן הישראלידין, לתקינה היכל ות א קני התברואה והכלים הסנטריים ייבנו ויותקנו בהתאם להורמת הערה:

ות  ובהתאם להנחי  1205לת"י  5רבות ונספחיהן, למעט חלק ות שרבלקבוע מידות התקנה –נספח א'  3חלק  נספחים מומלצים ונספחים למידע כדוגמת

 ת להלן: המפורטו

. המוכר יציג לבחירת הקונה: תקנה תחתונה(בהיתן שיהיה ול שנעט כיור חרס כפ)למ חהו: במטבח תותקן קערת מטבח בהתקנה שטמטבח 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  -

  ה.חברהבמידות לפי היצרן/ספק, שיבחר ע"י  שולחני )אינטגרלי(: רחצה

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

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

גובה הפנים העליונים של  .ישראלי הרלבנטיהעומד בדרישות התקן ה צירי נירוסטה בעל  ,כבד :אסלהה ושבמ .1385ת"י  ותריש בד הורכיבי

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

 ה. , ככל שישנהארץ אחת מהן תוצרת חותלפ ,בדרישות המפורטותהעומדות 

, הכול בהתאם יציבותה בטחתלה קפימ"מ הומוגני, בעלת חיזוק הי 3.5תהיה מחומר אקרילי בעובי  האמבטיה ס"מ.  70/170במידות  מבטיה:א

 לכל דין.  

טחו "מ ושס 80היה לפחות ר תיותב . מידתו הקצרה דין כל בהוראות הנדרש פי על מהמידות יפחת לא המקלחתתא של  הרצפה שטח מקלחת:

או   ג, תיחוםדירולבצע  . בהיקף רצפת המקלחת ישהמשטח לניקוז שיפועים עם 2272 י"ת בדרישותמ"ר. גמר הרצפה יעמוד  0.72-ת מלא יפח

 )לא תותר התקנת אגנית כחלופה למשטח משופע במקלחת(. סף.
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 ת אחת( )ויסות מים חמים/קרים בעזרת ידי ותיו כמנון קרמי דל מנגערבל /מיקסר בעם מדג ,יהיו בציפוי כרום ניקל וחמים כל הסוללות למים קרים  (ג)

 .ים העומדים בכל דרישות התקינה הרלוונטית בארץ למים חמ דרותס 3וך על המוכר להציג לבחירת הקונה מתויכללו "חסכמים". 

מטבח יהיה מסוג רז הו הכיור. בודה א מישור משטח העבעל מו קפרח והם ימו-רזים מדגמים מיקסיותקנו ב בכיורי הרחצה ובכיור המטבח -

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

 תכוונן, מוטה ממתל שרשורי,כולל צינור  מיקס מהקיר, ,דרך( 3וץ רב דרך )אינטרפ - תותקן סוללה למים חמים וקרים מקלחת:ה בתא -

  בקוטר תס"מ וראש מקלח 30לפחות ומזלף. או לחילופין ולפי בחירת הדייר, זרוע מהקיר באורך   ס"מ 60ורך ביל אנכי באלסקופי ומולקה טהח

 מ.  "מ 15

וונן מוט  מתכ לה תשורי, מתחתית למילוי האמבטיה וכן צינור שר תותקן סוללה למים חמים וקרים, מיקס מהקיר, הכוללת יציאה באמבטיה: -

 חות ומזלף.ס"מ לפ 60 אנכי באורך  ופי ומובילטלסק החלקה

 . )ככל שידרש( ניל יברזו: חיבור לביוב, כוללת ארגז/י שטיפת אסלהכיורים ו התקנת  (ד)

 .: לבןגוון הקבועות (ה)

 יצוניתבדופן ח  4"פתח  : הזנת חשמל,סהכבי בש י כנה למי ה )קרים(, חיבור לניקוז, הזנת חשמל.נקודת מים  :הכנת חיבור למכונת כביסה כוללת (ו)

 ., כולל תריס הגנה ומשקולת סגירה כביסההמייבש מ דיםפליטת א וללשרו

 ה לחיבור לביוב, ולסיפון קערת המטבח.נברז והכללת: כו במטבח למדיח כלים  הכנה (ז)

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

 . מים קרים בלבד אסלות. בלרבות כיור רחצה הסנטריים, ה לכל הכליםכללי(. יעש) ים:י מים קרים וחמבור חי   )ט(  

 רונית. קת מהרשת העיהמסופמים בטמפרטורה קרי : מים קרים (י)

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

  דית אחת. ת ים, בעזררים /חמיויסות מים לק =ר( יקסמ) מערבל

 או שניהם. /ברז ו)אונטרפוץ( = חלוקת כניסה/יציאה, של מים חמים/קרים, לראש מקלחת ו/או לפיית  דרך-רב

 

 ברצפה, ,ן(נייבה משותפים לכללוחלקם יתכן )בצנרת ופתחי ביקורת לקולטני ביוב  :אחר אביזרי אינסטלציה נוספים בדירה, לכל צורך   3.6.1

 אש(.  וכמות, עפ"י דרישות כיבוי  )מיקום יתכן מתזי כיבוי,האינסטלציה.  מיקום וכמות עפ"י החלטת מהנדסב, ך לתקרהאו בסמו בקירות

 בין   רת גז וכבלי פיקודלהעבוצנרת  מפוצלו/או  יני מרכזין מלפי החלטת מהנדס האינסטלציה. ניקוז למזג  ,מיקוםב מים ארון למחלקי

 שרות ו/או במסדרון ו/או אחר,  במרפסת  מפוצל,ו/או  מיני מרכזילמזגן  מיועד. מיקום יידלמאהמיועד המיקום  ועד למעבה, עדי המ קוםיהמ

ות יועץ והנחי 4חלק   1004י ביוב בכפוף לת"י בידוד קולטנ .עליון ו/או במסתור כביסה בגג  למעבה יועדמברה. מיקום טת החעפ"י החל

 האקוסטיקה. 

 

 

נדרשה מערכת הוראות כל דין. עפ"י הדרישות אשר נקבעו בותהיה  סולארית צעות מערכתבאמים חמים לדירות הספקת מ :יםמ  םימו ח   3.6.2

 .   579שות תקן ישראלי לדרי ה בהתאםסולארית, התקנתה תהי 

לתכנן   אפשרמהולל מפסק הכ  מר(טיי)זר חשמלי והתקן קוצב זמן חימום עם אלמנט ע  הכולללכל דירה יותקן מכל אגירה )דוד(      3.6.2.1

 . )"שעון שבת"( זמני ההפעלה את מראש

 באמצעות חשמל  מים , יעשה חימום האריתות מערכת סולבאמצעלדירות שלהם לפי הוראות כל דין לא ניתן לספק מים חמים    3.6.2.2

 .התקן קוצב זמן לחימום המים )טיימר(ו 

 ניהם. מב להלן לפי המחמיראו מהמפורט ן יל דת כו יכל האגירה לא יפחת מהורא נפח מ 3.6.2.3

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

   ו/או על גג המבנה.ביסה / בארון שירות במבואה הקומתית מת חלל תליית הככדוגאך נגיש במקום מוסתר  :מיקום הדוד 3.6.2.5

 יה, מקלחת. טאמבה, צטבח ורחמ קערות  :ר מים חמים לכליםחיבו  3.6.3

 (.ברז אחד לדירה –ביציאה למרפסת שמש ) .יש: "דלי"ברז    3.6.4

 ה(.)מיקום לפי החלטת החבריש  :הכנה למונה מים לדירה 3.6.5

 : פלסטי. שפכים פלסטי, :לוחין , דPPR, S.P פלדה מגולוונת, פקסגול, :וקריםמים חמים  :הצינורותחומר  3.6.6
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  ממקור הספקת הגז ועד נקודת הגז בדירהר הדירה יכלול צנרת גז , מחייש :במטבח ועד נקודת הגז הגזור ק ה ממבדיר צנרת גז 3.6.7

   .הראשית במטבח וכן הכנה למונה גז דירתי

 : יש. ונה גז לדירההכנה למ 3.6.8

 

ל בעלי ועדו לשמש את כשנ זיתכרכת גז מר, מיתקנים או צנרת של מע1969 -ב( לחוק המקרקעין, תשכ"ט ה ) 59מובהר בזאת כי בהתאם לס' 

 . המשותף  וסת הניתנים לפירוק, יהוו חלק מהרכושו חלקם, למעט מיכל, מונה או הדירות א

 
 

 (טבלה זו הערות לאחר )ראה  תקשורתל ו מתקני חשמ – 5טבלה מס'  3.7
 

 נספח ג'ת תקע ונקודות טלפון, ראה מחיר זיכוי לנקודות מאור, בי 

 

 

 2ריהוט של הדירה. בדירה הכוללת להלן ובהתאם לתכנון העמדת ה ם לטבלה המפורטתהיו לפחות בהתאת ישורקהחשמל והתמיקום וכמות מתקני 

 . ר פחת יעודי לקומהבכל קומה לוח חשמל משני עם ממסר פחת ובנוסף יותקן ראשי עם ממס שמלקומות ומעלה יותקן בקומה הראשית, לוח ח

 

 מיקום 
 נקודת מאור 

 ,תקרה /קיר
 מפסק כולל 

 קע ת בית
 למעג

 מאור משותף

 תקע  יתב
ל  כוח במעג
     משותף

 תקע  בית
 ל במעג כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון 

 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 לדירה  ניסהכ
 מבואה  ו א

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 אינטרקום  -

  חדר לק תאורה מפס  -
 . מדרגות 

כולל   ח חשמל דירתילו  -
 ות מיכ ס ן שיהיה בסגירה )נית 

 אה( לכניסה או למבו
   /רת ארון תקשו  -

בית   כולל , טלפוניה/טלוויזיה
 תקע בתוכו

 דיור  חדר
 אוכל ופינת

2 3 - 

 
 
1 1 

ת  וספ ת  -תריס חשמלי תוכנן  
להפעלת    נקודת חשמל

זה נרשם  גם   )תריס  התריס 
בהמשך   במרפסת שמש 

 הטבלה(

 זדור פרו 

 
1 

1 - - - 

מ'   3בפרוזדור באורך מעל 
פניית   ולל הכ  רו בפרוזדו א

ות  נקודות מאור לפח  2"ר", 
 + מחליף. 

 1 טבח מ

 
 
 
2 

)בדרגת הגנה  
44IP ) 

4 
 

)בדרגת הגנה  
44IP  מחולקים )

ם  לשני מעגלי 
המוזנים מהלוח  

נדירתי ע"י  
  2.5 וליכיםמ

 ממ"ר בצנרת 

4 
פרד,  כ"א במעגל נ
 עבור: 

רר  מדיח, תנור, מק
תלת פאזי עבור   1+

,  כיריים חשמליות
  2.5מוליכים עשוי 

 בצנרת  מ"רמ

- 

מעל  בתי התקע יהיה  מיקום 
ה ככול  משטח העבוד

האפשר ובהתאם לתכנון  
בתי התקע עבור   .המטבח

  כיריים חשמליות ועבור
חת  המדיח ימוקמו מת

 ודה. למשטח העב

 שינה  חדר
 עיקרי  
 ( הורים)

1 
כולל מפסק  )

 (  למנורה  מחליף

4 
)שניים ליד  

 המיטה( 
- 1 1 - 

 ממ"ד
פי  מנורה ל 

וד  פיק  הנחיות
 העורף

 לפי תקנות פקע"ר  1 1 - 3

 שניחדר/י שינה מ
 )ילדים( 

 
1 3 - 1 1 - 
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 מיקום 
 נקודת מאור 

 ,תקרה /קיר
 מפסק כולל 

 קע ת בית
 למעג

 מאור משותף

 תקע  יתב
ל  כוח במעג
     משותף

 תקע  בית
 ל במעג כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון 

 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 רחצה  י /חדר
או   )אמבטיה
 (מקלחת

1 
  תמוגנ מנורה )

 מים(

1 
הגנה  )בדרגת 

44IP ) 
- 

1 
  לתנורת תקע  בי )

 ( חימום
- 

  ע לתנור חימוםבית תק -
סק דו קוטבי  ימותג עם מפ

עם מנורת סימון מחוץ לחדר  
 ה.הרחצ

ימותג עם   –י שמל חדוד  -
רת  גו קוטבי עם נו  מפסק
מחוץ   –זמן  קוצב ו סימון

   לחדר הרחצה
    -אוורור מכני + מפסק -

 היכן שנידרש 
 

 מרפסת שרות 
1 

  גנתה מו מנור)
 מים(

- - 

2 
  44IPבדרגת הגנה 

למכונת כביסה  
 ולמייבש 

- - 

 מרפסת
 שמש

1 
  מנורה מוגנת)

מעל דלת   מים
ציאה  הי 

 (למרפסת

1 
  הבדרגת הגנ) 

44IP ) 
- - - 

מלי + מפסק +  תריס חש
 תיחה ידני. גנון פ מנ

 
במרפסת הצמודה ליותר  

זית אחת של הדירה  מח
מאור ובית   יותקנו נקודת

 . חזית תקע כאמור בכל 
ל המרפסת על  עלה שטחה ש

מ"ר בכל אחת   15
בה   , תותקן מהחזיתות, 

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

  זית ח ת ששטחה בבמרפס 
נקודות   2מ"ר יידרשו  16

 ם וכו'(. נות מי מאור מוג 
מיקום נקודות המאור יהיה  

התאם לתכנון שייצור  ב
זור תאורה בכל  אפשרות לפי

 . חלקי המרפסת

 חסןמ
 ( צמדשהו )ככל 

1 1 - - - 

במקרים בהם לא לכל  
הדירות הוצמדו מחסנים  

האספקה תהייה מהמתקן  
חריות יועץ  המשותף. בא
להציג  החשמל 

נות לחיוב  תרו ן/פופתר
ה  רים על פי הצריכהדיי 
ית או אחרת ובלבד  היחס 

ה על  שהפתרון המוצע יענ
דרישות חוק משק החשמל,  

ק החשמל ותקנות אחרות  חו 
לסוג  ן המתייחסות י די על פ

 זה של מתקנים 

 מסתור
 כביסה 

 )באם קיים(

- - - 
1 

 )פקט הכנה למזגן( 
- 

 
- 

 

  רות לטבלה ואחרותהע

 2כוללת עמדת הריהוט של הדירה. בדירה הבלה המפורטת להלן ובהתאם לתכנון הלטלפחות בהתאם  והתקשורת יהיו שמלהח יכמות מתקנ מיקום ו

 . ראשי עם ממסר פחת ובנוסף יותקן בכל קומה לוח חשמל משני עם ממסר פחת יעודי לקומהת, לוח חשמל בקומה הראשי קומות ומעלה יותקן

ממ"ר,  2.5במוליכים ף )לכל היותר שני בתי תקע(, עשוי וס תר מבית תקע נהמחובר ללא יו תקעית בהינו " =  "בית תקע כח במעגל משותף (א)

 אמפר עם אופיין מכשירים.  16מצעות מע"ז רתי/קומתי באוח החשמל הדינרת בקוטר מתאים. ההגנה בלמושחלים בצ

רת בקוטר מתאים. צנ"ר, מושחלים בממ 2.5מוליכים י בעשו תי/קומתי,ע המחובר ישירות ללוח הדירהינו בית תק"בית תקע כח במעגל נפרד" =  (ב)

 יין מכשירים.  אמפר בעל אופ 16באמצעות מע"ז  ההגנה בלוח החשמל
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חוץ לחדר ממ"ר בתוספת מפסיק דו קוטבי עם מנורת סימון מ 2.5קע ממעגל נפרד, עשוי במוליכים בית ת=   בטיהור חימום באמלתנבית תקע  (ג)

 ניסה. האמבטיה בסמוך לכ

מושחלים  ממ"ר,  1.5ים ות מאור ובתי תקע, עשוי במוליכ נקוד –למעגל מאור, מעורב המחובר  קעהינו בית ת: ףמאור משותמעגל בע תק תבי   (ד)

 .   . אמפר 10ההגנה בלוח באמצעות מע"ז חת הטיח. , בהתקנה תיםרת בקוטר מתאבצנ

קיימת רטיבות, או סכנת  בורשת בכל מקום והיא נד 44IPת ימואט תביזר בדרגהינה תוספת  בגין את מים: תוספת לבית תקע בגין אטימה מוגנ (ה)

 ישירות או לא ישירות.  התזת מים 

 –עודית על פי תקנות, מגיעה קומפלט לחדר וכוללת נקודת טלפוניה, נקודת תקשורת לות כבילה ייכולנקודות,  3  טלויזיה תקשורת וטלפון =נקודת  (ו)

נדרש על פי כל דין. אין זה שידורי כבלים. הכול כיבור לקליטת לחמור, ואפשרות ידורי חובה, כאת שליטקחיבור ל –ן מחשבים, נקודת טלוויזיה בי

   ד.  מו בריכוז אחכרח שהנקודות/מוצאים יסתיימהה

וי  דמ ר)אביז לדחמפסק הפעלה, פנדל בתקרה, בהכוללת אהיל/ ארמטורה(,  -)ללא נורה וכיסוי נקודה לתאורה על תקרה או קיר = מאורנקודת  (ז)

   ית נורה ונורה. ב ,חיבור לתקרה(קונוס להסתרת ה

ר בצינור בקוטר מתאים, בהתקנה ממ" 2.5יכים התקנתו, מול שמל הדירתי ועד לדוד במקוםישיר מלוח הח תכלול קו חשמל = נקודת דוד חשמלי  (ח)

 כאמור לעיל. כולל קוצב זמן ן, ימוסעם מנורת ד והמעמד, מפסיק דו קוטבי סמויה, לרבות מפסיק בטחון לעמידה חיצונית ליד הדו

 

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

)באם אין  או חדר המדרגות  קומתית להדלקת אור במבואה  ן מתוך הדירהצ לח יש.  :אורלחצני הדלקת  יש. :פי מאורגו 

 ות. גבחדר מדר  ש, לתאורת לילה קבועהי  :(ףשעון שבת )משות יש. :מבואה(

  .שורת ועד נקודת ההכנה בקירתכלול צינור וחוט משיכה מריכוז תקת נקודת התקשור :טלפון חוץ  3.7.2

 .זמזם :ילצל .לחצן :סוג :פעמון  3.7.3

 , לפי דרישות הת"י. סטנדרט  :סוג :דלקה/שקעאביזרי ה 3.7.4

  ע רגיל(,שק)כולל דירתי  ולוח תקשורת (דעתיה בבלצורך הרחלפחות  מודולים 6-ם פנוי ל)כולל השארת מקודירתי  לוח חשמל 3.7.5

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

  כולל קוצב זמן. יש. :חשמלי שמש/מים,  דודנקודת חשמל ל 3.7.6

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

ום בדלת הכניסה  ית פנימית וחיצונית למערכת אינטרק שת ללת פעמון, ותת אינטרקום הכוערכ. מש: ינטרקוםמערכת אי  3.7.8

סה לדירה, וכן פומית שמע/דיבור באחד מחדרי בואה או בכניהאינטרקום במ: יש למקם את נקודת מיקום הראשית לבניין.

 המגורים בדירה. 

 ן. : אי(ה נוספת במעגל סגור )נפרדתמערכת טלוויזי  3.7.9 

אשר ישולם  יבור בפועלללא ממיר וללא ח) יה רב ערוציתלקליטת טלוויזלחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיהדורי הכנה לקליטת שי  3.7.10 

 מספר או ל ןלבנייאנטנת צלחת מרכזית לחילופין  .(אשר תספק שרות זה  ערוצית -וויזיה הרבלחברת הטלות י הקונה ישיר ע"  

 ע"י הקונה מספק שרות זה(. שכדירתי אשר ייר)ללא ממיר דיו ור TV-לחובה ורי לקליטת שיד בנינים  

 :מיתקנים אחרים   3.7.11 

  וץ לרבות במטבחים הפונים למרפסת שירות, יש להתקיןישיר לקיר ח ם ללא אוורור, בחדרים סניטריים ובמטבחיבחדרי שירות -

 ר חוץ, לרבות רפפת כיסוי.  צינור מצויד במאוורר מכני לקי

רשת החשמל הישראלית המערכת תתאים לחיבור תלת פאזי ול ת.החשמל הדירתי לבקרה של צריכתר ויטונמערכת ל  -

 ת תעריפי החשמל המשתנים. זנ הותאפשר 

ר )שלושה חיישני זרם עבו בלוח החשמל הדירתית אשר מתבססת כל רכיב המודד זרם חשמלי יחידת מדידה :מערכת תכלולה

יג אותם  מעבד את הנתונים בצורה מקומית ומצ ו אלחוטי המקבל טי, צג דיגיטלילחור אושורת לשיד, יחידת תקלוח תלת פאזי(

 מ' 1.5במקום נגיש ובגובה  את הכניסה,/ במבו כניסהבסמוך לדלת ההצג יותקן בפנים הדירה  ה.בצורה ברורבשפה עברית 

 הכספית.  ותםעל תוא קוט"ש()ב והמצטברת  השוטפת אנרגיהלפחות את נתוני צריכת ה הצג יציג מהרצפה. 

רד שבדירות האמורות הותקן ין מערכת זו ככל שנקבע ע"י המשן שמורה הזכות לבטל את החובה להתקכו ד הבינוי והשילמשר

את   מונה לשליטה מרחוק בצריכת החשמל של הלקוחות המסוגל למדוד מרחוק –. )"מונה חכם" ל "מונה חכם"ע"י חברת חשמ
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ב או ללקוחות שירותים אונליין )דרך מחשק ו הדירה, ולספברמת הבניין א  לותבתק תון, לטפלצריכת החשמל בכל רגע נ

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

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

 

 :רהבדים, ו רור / חיממתקני קי .        4 

 ן. אי  :מרכזי  ני מי דירתי  אוויר מיזוג 4.1 

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

  ת דירת דופלקס תבוצע הכנה למערכת מיזוג מיני מרכזית כאמור, מערכת נפרדת בכל קומות כדוגמ  הכוללות שתי )בדירות  

   . רה(ינפרדות בדהכנה לשתי מערכות   –קומה   

 ;הדירה חלקי לכל קצרו יעיל אוויר פיזור המאפשר אחר או במיקום המסדרון תקרת לתחתית דמובצ למאייד כנןמתו מיקום .1 

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

 מ"מ שקוע בקיר 32היה בצינור המאייד י ניקוז,  2.5* 3נפרד  עגלמ כוח שקע ,מעבההמתוכנן ל יקוםהמ ועד למאייד  ןהמתוכנ     

  המערכת להתקנת עד ,גבס בלוח כיסוי באמצעות הסתרה יכלוללמאייד  "הצמ"ה מוצא .ההכביס מסתור לניקוז או רצפה למחסום     

 אופקי. לךי ובין אם במהן אם במהלך אנכבי כה,ררת לכל אובכל חלופה הצנרת תהיה מוסת . בפועל     

 ה בקיר עם  סת חשמל שקועוסיומת בקופ קיר המסדרון על התרמוסטט םלמיקו עד המאייד ממיקום קיר ודלפיק ריק שרוול התקנת  3.

 מכסה.      

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

 מרפסת השרות או בחלקי הדירה   יובהר כי אין למקם את המעבה בתוך .םהמעבי / המעבה למיקום ומוסתר נעמוצ חיצוני אך מיקום . 5

 האחרים.     

מיני מרכזית יעת מהנדס מיזוג האוויר תכנון הדירה אינו מאפשר מיזוג לכל חלקיה באמצעות מערכת כל שעל פי קבכ .: איןפוצלמזגן מ  4.2

ות לרבות צנרת חשמל, צנרת  הדירה שתכלול את כל התשתיות הנדרשי ים ליתרת חלק/מזגן/נים מפוצלה להכנ וצע בנוסף אחת כאמור, תב

 מים.   ניקוזצנרת גז ו

(. צנרת הניקוז  יםצללהתקנת מזגנים עיליים )מפו תבוצע גם צנרת ניקוז כהכנהוהמטבח( הרחצה,  )למעט בחדרי מחדרי הדירה בכל אחד 

טלציה.  הכול בהתאם לתכנון מהנדס האינספין לסיפון מתחת לכיור, פה או לחילו הרצ עד מחסום יהיה צאהומו  לוי הרצפהתוסתר בקיר ובמי

 ם פקק. תאים וסגור עסתר עם אביזר חרושתי ממקום מוצא הצנרת יו

, לרבות 5לק ח 994ישראלי  אם להנחיות ומפרטי פיקוד העורף ולתןתבוצענה הכנות להתקנת מזגן עילי/מפוצל בהת למרחב המוגן הדירתי  

ז היחידה כלפי המרחב  חוץ וברז שני המאפשר ניקו , ברז לסגירת מוצא היחידה כלפייל, אביזרי אטימה תקנייםז כמפורט לעניקוצנרת 

 מוגן. ה

בת לעורף, המשומאושרת ע"י פיקוד ה 5חלק  994ראלי פין ולבחירת המוכר ניתן להתקין מערכת מודולארית, העונה לדרישות תקן ישלחילו 

 כהכנות להתקנה.  בים הדרושיםהרכילול אחד את כל במכ

וויר לרבות הנמכת ערכת מיזוג א והרוכש ירצה להתקין מ ומטית )ספרינקלרים( בדירה,ככל שקיימת מערכת כיבוי אש אוט: הערה*

 ים )ראש/י המתז/ים( להנמכת תקרה זו. תקרה )מסתור(, מחויב הרוכש להתאים את גובה הספרינקלר 

  .אין :בניין כת מרכזית בממערדירתי הניזון  וירג או מיז  4.3

   .אין :ם הדירהום מים וחימו עלת אפשרות להפרדת חימירתי עם רדיאטורים למים, ב הסקה הפועלת על ידי תנור גז ד מערכת  4.4

 שקע מוגן.נקודה לתנור חימום הכוללת  יה תבוצעבחדרי המקלחת ואמבט. : איןחימום הפועל בחשמלתנור   4.5

 אין.  :ייםונבקטורים חשמלק  4.7

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

 : אין.קנים אחריםמית  4.9
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 : ן בדירה, במחס אש ובטיחותדורי כיבוי סי * .5

 רשות   ידיעל  כל שיידרשכ: )באם נרכש( במחסן  י רשות הכבאות.דרש ע"יככל שי: בדירה: מערכת כיבוי אש אוטומטית )ספרינקלרים( 5.1  

 ת.הכבאו  

 .הכבאות דרש ע"י רשותיככל שי: שן גלאי ע 5.2  

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

 

 , ע"י רשות הכבאות דרשי י , ככל שעליהם לרבות חיפוי/ציפוי  ,ת אלו כיבוי ובטיחו  גילוי, סידורי התקנת  *  

 .ת תיכנוניותרישו יקום אחר עקב דבמ קנו תמנו אך יו , ו/או שיסו כנית המכרבתו  יוצגו  הכרחלא ב   

 

 

 :נותעבודות פיתוח ושו  .6

 חניה  6.1 

      גרש;: בתחום המלםכולפי היתר הבניה. : םלכל הבנייני ל מקומות חניהסך הכ 6.1.1   

 אין. (: )לפרט חניות במקום אחר    

 . המכרמצוין בתוכנית כ: קוםימ  ר הבניהלפי הית: חניות מספר: יש, ת/משותפת(חניה לנכים )פרטי  6.1.2  

   מיכה )עם הצגת תג נכה רשלהיתר, תימכר לרוכש דירה נגרש/סביבה/פיתוח ובנספח החניה לנכים כמסומן בתכנית המ חנייה    

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

 .יש: התאורמערכת  שתלבות.ם מבניאבטון/  : החניה לא מקור 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  

   . (מדתה מוצלכל חני 1 ,שלטבאם )ה, לפי החלטת החברה. בשיט :פתיחה  אין. :לחניהניסה בכמחסום  6.1.6  

 פיתוח המגרש  6.2 

 החיצונית  חבההר .יןיבנל  הכניסה למבואת עד מהרחוב חיצונית כניסה חבתר תתוכנן רשהמג בתחום: חיצוניתסה כני  רחבת    6.2.1 

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

 .האדריכל לפי תוכנית אחר/ בות/ אבן טבעיתשתלם מיבטון/ אבנ: גמר חומר :מדרגות/יםשביל 6.2.2  

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

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

  קלאות.להנחיות משרד הח    

 יש. : רכת ממוחשבכולל ראש מעגרש במ השקיה מערכת 6.2.5  

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

 ללא מערכת השקיה.  לא מגונן ו   

 , שוחות וכו'( רת,צנמרזב/ים, )ול , חלחביוב ומיםז, , גתן גישמה/ו יתכ: שותפות, בחצר הצמודה לדירות גן פירוט מערכות מ 6.2.7  

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

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

 . ס"מ מכל צד 30ברוחב פתח היציאה בתוספת  ולפחות מ' 1.20של  ימלירוצף בעומק מינ ח ממשט רטית יהיהלחצר הפ   

 

 ויות.  ה ודרישת הרשלפי היתר הבני  :חומר: ות של המגרש/גדר בחזית 6.2.9  

 . ולפי קביעת החברה  מאושרתוכנית הפיתוח הלפי ת בגובה ממוצע    

 . אין :(התוחה בחלקקומה פ) קומת עמודים מפולשת 6.2.10  
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 פותמשותמערכות  .7

 : רכת גזמע 7.1 

המגרש או  מתואר בתכניתהגז, ובמיקום ה ם חברתע בתאום קרקעי-צובר גז תת באמצעות סידור מרכזי :הכנה לאספקת גז   7.1.1  

רת  צנ  נחתהלת הנאה ו זיק נהבמידת הצורך תינת המקומית. ותעפ"י דרישות הרש  אחר שיקבע ע"י החברה ו/אוהבניין או במיקום 

   .ההגז ותחזוקת

 הגז.וצנרת אספקת הגז הינם בבעלות חברת  ,כאמור הגז כי צוברמובהר בזאת 

 ;: ישי לדירהמרכז רממקו צנרת גז  7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4ראה טבלה : וםמיק: יש. ספקת גז בתוך הדירהצנרת א 7.1.3  

 

 :לכיבוי אש סידורים 7.2 

 חיות יועץ הבטיחות. הכיבוי והנ רשותע"י  ככל שידרש :תרגו דחץ בחדר ממערכת להפעלת ל 7.2.1  

 בטיחות.נחיות יועץ הרשות הכיבוי וה דרישותע"י  ככל שידרש: פרוזדוריםבמבואות/מערכת ליניקת עשן  7.2.2  

 ת. וועץ הבטיחע"י דרישות רשות הכיבוי והנחיות י  שככל שידר :מתזים )ספרינקלרים( –אוטומטית  מערכת כיבוי  7.2.3  

 עץ הבטיחות. : יש. לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יוכיבוי ותכולתן רבות ארגזי וי לעמדות כיב 7.2.4  

 נחיות יועץ הבטיחות. ות הכיבוי וה ע"י רש כל שידרשכ עשן:גלאי  7.2.5  

 טחים משותפיםבש בוי י וארונות כ, ברזי כיבוי )הידרנטים( אש כיבוי ו  גילוי  מערכותכל סידורי הכבאות, לרבות רה: הע     

 יקום וכמות לפי דרישות רשות הכבאות. מ פרטיים, ו א    

 אין. : בחניונים מאולץ אוורור  7.3 

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

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

    הכניסה דלת ליד הקרקע בקומת מוקמוי ארהדו תיבות :קוםמי  וי.גלדואר ש 1לוועד הבית,  1לכל דירה,  :בות דוארתי  7.6 

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

 : ריםמיתקנים אח 7.7 

נים יני ת בטובלבבניין ו חדר/ים לשימוש כלל הדיירים שותפים(,בחלקים מ )מים, מערכות תאורה  ית מים, מאגרמערכות סניקה ומשאבו   

 ננים והיועצים. תוכנית המתכלפי  :וכמות מיקום .וכו' וכים לטובת הבנייןסמ בבנייניםאו  סמוכים,

 

 למערכות תשתית המבנה חיבור  .8

 נחיות הרשות המקומית.לפי ה: חצרל  נפרד מונה מים: יש; לבית ראשי מונה מים : יש; קו מים מרכזי חיבור ל 8.1  

 ש.י:  י ביוב מרכזחיבור ל  8.2  

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

 . חיבור הדירה לחב' הטלפוניםולל כן והבניה )בקשה להיתר(: לא תכנו לתקנות ה בהתאם  :טלפוניםלרשת ההכנה לחיבור הבניין  8.4  

   (.3.7.10 ף סעי ה בלבד )ראה גםהכנ .ןי א: (נטרנטאי /ה)טלוויזי ור הבניין לרשת תקשורת חיב 8.5  

 ם בפועל בודות שביצועעבמחיר הרכישה.  לוליםכמכים, ניקוז, דרכי גישה, ו: כביש, מדרכה, קירות תפיתוח כללי הגובל במגרש 8.6  

 מקומית אינם באחריות החברה.יעשה ע"י הרשות ה  

   ה.יהיתר הבנ לפימכלים טמונים, . יש: לאצירת אשפהמתקן/ים  8.7 

 . שות המקומיתהר יע": פינוי אשפה  

 

 רכוש משותף  .9

 : תיאור הרכוש המשותף 9.1 

 המכר.  כמשותפים בתוכנית סומנו באם: מקומות חניה משותפים 9.1.1   

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

  .ברהחי החלטת בלפ: מחסנים שאינם צמודים לדירות 9.1.3   

  .יש: ניסהלובי( בקומת כ) מבואה 9.1.4   
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 יש.  : מבואה )לובי( קומתית 9.1.5   

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

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

 יש.ג: החלק התפוס על ידי מיתקנים על הג פחות: לגג משותף 9.1.8   

 ממ"דים. -גנים דירתייםיש מרחבים מו ן.אי :ממ"ק/ מקלט 9.1.9   

 ין. א: דודים משותףחדר  9.1.10   

 אחר שתדרוש רשות מוסמכת   וכל מיתקן,  ריותמערכות סולא :( כגוןשותפותמ ו/אורטיות מערכות טכניות )פ : ישגגמיתקנים על ה 9.1.11  

 על פי כל הדין.    

 . ; ישגינון  לאשטח ל : יש.גרשהמ ומי חח פתוח בתושט חצר 9.1.12   

 פה רכז מחזור אשוחדרים טכניים, מ תקשורתכות לרבות חדרי מער: משותףמיתקנים וחלקים נוספים של הבית שהינם רכוש  9.1.13   

  המכר.  משותף בתוכניותמסומנים כרכוש הט בפרקים אחרים במפרט זה, כמפורומתקני אשפה ו   

 

 : המשותףש להוציאם מהרכו  אין ש (םמייבאם קי) חלק/ים 9.2 

 , )מילוט(. חדר מדרגות 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 גישה לחניה משותפת. 9.2.3   

 ובי בקומת כניסה. ל 9.2.4  

 קומתי.  לובי  9.2.5  

 הגג. על המשותפים() מדרגות אל המיתקנים השונים גישה מחדר 9.2.6  

 ר מכונות.גישה מחדר מדרגות אל חד 9.2.7  

 . )משותפים( ומתי לחדר/ים טכני/יםות או מלובי ק רגגישה מחדר מד  9.2.8  

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

 .ליותמע 9.2.10  

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

 ותף. חברה כרכוש משה כל שיוגדרו ע"יכם לקיחטכניים ו קומות חניון למעט חניות פרטיות, חדרים: חלק אחר 9.2.12  

 

 בית משותף  9.3 

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

 קנון המצוי  הת של  המשנה הוראבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או מיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הה    

 ם:יין; ואלה הענייניותו ענ א המכר פרטים על צרף לחוזהין מן העניינים המנויים להלן, חייב לכלול במפרט או להמתייחסת לעני    

 וצאת חלק מהרכוש המשותף;ה (1)    

 לדירה; שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד  (2)   

 בקשר אליו; ם ירותים המחויביובשתף  והבית המש שיעור ההשתתפות בהוצאות (3)   

 סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף;  (4)   

 ק המכר דירות; )א( לחו3עיף בצו בדרך האמור בסשיכון כל עניין אחר שקבע שר ה (5)   

 התחייב  י שכמ ,חוזה המכרקטן )א( יראוהו, על אף האמור ב  בסעיף  שלא מסר פרטים על עניין מהעניינים המנוייםמוכר  )ב(  

 המשותף.   צוי לגבי אותו עניין יחולו על הביתאות התקנון המורשה    

 

 : לדירה הצמוד עורו של החלק ברכוש המשותףשי  9.4

   .שת הרשויותבכפוף לשינויים בהתאם לדריק המקרקעין ובהתאם לחו

 

 :ניהול הביתסדרי קבלת החלטות בדבר  9.5

 . 1969 -טשכ"תמקרקעין היהיה על פי הקבוע בחוק ה 
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 :צאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו ההשתתפות בהו  ורשיע 9.6

 ום הבית המשותף. התאם לתקנון שירשם, עם רישהמוסמכות וב ם לדרישות הרשויותו בהתאהמכר ו/אתאם להוראות הסכם בה 

 

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

 ות המצ"ב  מהרכוש המשותף השטחים הבאים אשר מסומנים בתוכני וצאוי, בהסכםן זה יירוע מהאמור בענלג בלימ      

   כם המכר.פרט המכר ו/או בהסנים במו/או מצוי       

 משותף לפי קביעתה של החברה.צאים מהרכוש המשותף ויוצמדו לדירות בבית ההחניה שבתחום המגרש מו דותעמ .א

 וכן כל השטחים שהוצאו מהרכושף לפי קביעתה של החברה. ת שבבית המשות רותף ויוצמדו לדי משוש הווצאו מהרכהמחסנים י .ב

 ישום הבית המשותף. מועד רהמשותף ואשר לא נמכרו עד 

 לעיל(.  9.2.9ת )למעט החלק כאמור בסעיף מרפסות וגגו .ג

 מוצא מהרכוש המשותף.   )ככל שיש במגרש( חדר השנאים .ד

  , יוצמדו החניות והמחסנים לתא שבבעלות המוכרת.לדירותו/או המחסנים ת וצמדו כל החניו א יף ל תהבית המשו ככל שבעת רישום  .ה

 

 

 . הבית המשותף רו לקונה ולנציגותשיועב מסמכים נוספים ספח א' נ

   .הערות כלליות נספח ב' 

 . זיכויים טבלת       נספח ג'
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 רות ית בעלי הדמסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגו  – 'נספח א 

 

 בלתי נפרד של המפרט: ו יצורפו כחלקאלתוכניות  10.1  

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

 . ותף בקומההמש הכוללת סימון הרכוש  1:100 -ן מקט תכנית הקומה בה נמצאת הדירה בקנה מידה לא 10.1.2   

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

 הכוללת סימון הרכוש המשותף   1:100 -קנה מידה לא קטן מרתף בקומות מקומות מפולשות;  /כניסה תכניות קומת 10.1.4   

 . 1:200מידה   קנהן לט צילום מוקב תיים מוצמדים; תכניות אלו ניתן לצרף ושטחים דיר   

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

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

 וגינות צמודות. 

 

 לרבות על פי בהתאם לכל דיןר ימור, שיש למסוהג מריו ת ולחורכעלכל המ ושימוש ה יינתנו הוראות תחזוקהבעת מסירת הדיר 10.2  

 חוק המכר דירות בעניין:    

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

 מערכות מיזוג אוויר,  יחות, מערכות בטהשירות המותקנות בדירה לרבות  ותללת ותחזוקה מונעת של מערכתחזוקה כו ב()   

 יוצא באלה.וכ יותנ אלקטרומכ מערכות   

 ון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות. תדירות ואפי ()ג   

 ליצירת קשר.  ספק ומספר טלפוןשמות יצרן/דירה, לרבות תקנים במערכות המו ציוד וט טכני ותעודות אחריות של מפר )ד(   

 

 מור של  ות וחומרי הגירכשל המעתחזוקה  אותהורותכנית    ןה בבנייירה אשר לו נמסרת הדירה הראשונהמוכר ימסור לרוכש ד 10.3  

 ניין: עבהמכר דירות  פי חוק  ת עלהבניין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין לרבו  

 . כל רכיבי הבניין על גימורםפות לתחזוקת פעולות שוט )א(   

 וג  יזליות, מערכות ממע ות,חערכות בטימהשירות המותקנות בבניין לרבות ערכות תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מ )ב(   

 באלה.וצא מערכות אלקטרו מכניות וכי אוויר,   

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

 ק ומספר טלפון ליצירת קשר. רכות המותקנים במבנה, לרבות שמות יצרן/ ספתעודות אחריות של ציוד ומעמפרט טכני ו )ד(  

 מיליה. יפקסומספר  רבות מספר טלפוןכות והפיתוח לערשל הבניין, המ ניםתכנ ממת צוות הרשי )ה(   

 ותקשורת, מערכות בטיחות   חשמלניטרית, בד של אינסטלציה סות בלפ ( למערכות המשותAS MADEת )תכניות עדו )ו(   

 דירה האמור  ש הרוכ ולפיה על מוכר יצרף למסמכים האמורים הנחיה בכתבה ומערכות אלקטרומכניות במבנה ובפיתוח.   

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

 

 ( רטות )טופס של מפדירכר מאמור בצו לבקשת הרוכש, על המוכר יהיה, בנוסף ל חתימת על חוזה המכר ובהתאם לאחר

 .ןנספח א', למסור לרוכש תוכניות נוספות כמפורט להל 1974 –התשל"ד 

 .ע שלד הבנייןך למועד סיום ביצוה בסמומועד מסירת התכניות יהי -

 ועד זה לפי בחירתו. המוכר יהא רשאי להקדים מ -

 

 ם,ים, סוג המעגליעגלת מקכוללת חלותמסור לקונה את תכנית החשמל הדירתית ההחברה  :חשמל ותקשורת .א

 . קצה, לוחות ומקרא לסימוניםהן לרבות למערכת אוורור / מזוג אוויר, מיקום אביזרי הכנות למיני 

 

 טלציה הדירתית הכוללת מעבר עקרוני קונה תכנית של מערכת האינסחברה תמסור ל: הסטלציה סניטריתאינ .ב

חי הביקורת ומקרא  פכין לרבות פתשורכת הדלוחין והומעצה  קם אביזרי ל קווי המים )חמים/קרים( לרבות מיקוש       

 לסימונים.  
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 יות ואזהרות הערות כלל  –נספח ב' 

 ולדירה למבנה הערות כלליות 

   .ת היתר הבניההתקפים למועד קבל ן והבניה והתקן הישראלי,יו לפי דרישות תקנות התכנו והמלאכות יה כל המוצרים .1

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

      י אנטנות    תפת )אק"מ( ומיתקנטה משו : מיתקני אנטנות לקלי799י קן לאנטנות לקליטת שידורי החובה, לפי תקן ישראלי, ת"יין יותקן מיתבנב               

 ה אינדיווידואלית )אק"א(.לקליט              

חר המבטיח שבכל ם קיים הסדר אא ת שידורי החובהליטלק תקן לאנטנורשאית לפטור את החברה מחובת התקנת מיתהוועדה המקומית  .3

 א תשלום.דירה יהיה ניתן לקלוט שידורי חובה בל

הימנע  ו המתחייבת לשמירה על איטום המרתף, ו/או לנקוט בכל פעולה הנדרשת ו/א ועד הבית, ולמו ו/או באמצעות ו ול בעצלפעהקונה מתחייב  .4

שתילת צמחיה בעלת שורשים חודרניים וביצוע ריסוס   אך לא רק, אי ות פורט לעיל, לרבי שכפ ,טום המרתף סיכון לאיכדי  מכל פעולה שיש בה

 . פתי למניעת קינון חרקיםתקו

 או גובה החלל בהן הן עוברות.  ירה אחרת וישנו את צורת ו/קלה ו/או סג כאמור יכוסו בתקרהערכות מ .5

וכן התחמצנות מינרלים )ברזל(   ,"עיניים" גוון, גידים,, בדלי מרקםון: הכג יותעתופעות טביתכנו ובכפוף לתקנים, בריצוף וחיפוי  באבן טבעית, .6

 .מקצועות התקינה וכללי הלדריש . הכל בכפוף מוי חלודהמים דת בכתוהמתבטא

 נותפי  םבוצע קיטובחיפוי קירות ו/או שיפולים לא י. לייםוגות( במידות לא פחות מהנדרש בתקנים הישראי ובריצוף יעשו מרווחים )פבחיפו .7

 .)גרונגים(

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

בזכות ו לצורך גישה, כן ןשימוש במתקני הבניי לרבות  ם, הקונה מתחייב לאפשר גישה חופשיתו/או בניינים אחרים סמוכי שמשות הבנייןהמ

 אלו.  יםם מיסי ועד בית בגין שטחקע למעבר כבלים. כמו כן יהיו גופים אלו פטורים מתשלוהקר ות רצועות רביפול בשטח/ים לוהט וש  מהשי

 גורות. ות חריפים או רעילים, באריזות פתוחות או ס ירתיים חומרים הפולטים ריחסן במחסנים ד חל איסור חמור לאח .9

ומעברי צנרת ואוורור, המשרתים כלל הבניין.  נמכות, קורות  מול שיהיו תקרות  יכו  יםר ע"י הדיי  רכשושי  )ככל שקיימים(,  במחסנים .10

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

 לאאך    יצור הפרעהם לולי לם החלל ועבאם יותקנו באזור תליית כביסה, מקטינישל דוד המים החמים ויח' מיזוג האוויר    מםומיק  .11

 ע במפרט.פחות מן הקבו

רישות עומדת בדלהם עיבוי שרמת הרעש שחידות הקונה, יעשה שימוש רק ביי באם יסופקו ויותקנו מערכות מיזוג האוויר ע" .12

 ים. התקנות לרעשים ומפגע

וזאת על מנת  ה  ירה לרשות הקונהד  מדתענות מעת ה, באופן תכוף לפחות בשלוש השנים הראשו חשוב להדגיש כי יש לאוורר המרחב המוגן .13

 .המרחב המוגןהבטון שמהם עשוי  בקירותהמופק מבטן האדמה והנמצא  באגרגטים )חצץ(, אלהימצסלק שרידי גז ראדון אשר עלול ל

ים  חסנ, מתנות, חניונה ואשר יעברו בשטחים פרטיים, כגון גיאו מערכות אחרות המשרתות כלל הדיירים במב יתכנו שוחות ביוב או צנרת .14

 ומן יקבעו עפ"י החלטת מתכנני ויועצי הפרויקט. ת, מספרן ומיקיוומרפסות פרט

כד'( וכן פתחי ביקורת, השייכים לכלל צנרות )מים, ביוב, ניקוז ועוברות תכן והמחסן או החניה, י או ה, דירה תקירות ובסמוך לתקר  ,ברצפה .15

 ן, ומהווים חלקים משותפים.  הבניי 

 בריצוף זה. המרוצפים באריחי "אבן משתלבת" עלולים לגרום לשקיעות לו דרכי נסיעהפילים, מעברים ואשביעל  בים כבדיםנסיעה ברכ .16

 ה. ובכל מקרה זכויות הרוכש לא תיפגענ רשויות.ו/או אישור ה לצרכי התכנוןיקומם בהתאם מקומות החנייה ומ במספר יתכנו שינויים .17

[, תגברנה הוראות הנספח,  28.11.18 -14ה למשתכן מהדור יר]מפרט מחייב מח 1'ח גפהוראות נסבמקרה של סתירה בין הוראות המפרט ל .18

 ן.בכפוף לכל די

 תגברנה ההוראות.  -ת"( לבין המפרט לעילו/או המכרז )להלן: "ההוראוהוראות הדין וראות החוזה ו/או בין ה  כמו כן, במקרה של סתירה .19
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 טבלת זיכויים    –' גנספח 

 

 
 דות הערות מיוח

   28.11.2018  - 14רה רט המחייב של משרד הבינוי והשיכון, מחיר למשתכן מהדובמפ ק הנדרשים וראלו הינם אך  םוייזיכ ריכוז .1

 מע"מ.    לעיל כוללים קובים רים הנהמחי .2

 

 
 
 :  קראמ

 דה.  יחי -יח'

  מטר אורך.   -מ"א

 

 
 

 זיכויים ושינויים בהסכמה ללא תוספת מחיר
 

 תכולה א נוש
 יכויערך כללי לז

  מ מע" כולל

 ארון מטבח 
  משטח העבודה, חיפוי בגובהן המטבח  עצמו, ארו 
וללה למים חמים  מ לכל אורך המשטח, ס ס"  60

 ט זה ול כמוגדר במפר וקרים וכיור מטבח, הכ
 מ"א  ₪ 1,000

 מים סוללות ל

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

דרך  -וקרים רב מיםם חיסוללה למ  מובהר כי בגין 
 ניתן לקבל זיכוי. )אינטרפוץ(, לא 

 יחידה  ₪ ל 200

 ₪ ליחידה  75 --- נקודת טלפון 

 בית תקע 
  מוגן מים ולאעגל משותף )לא בית תקע רגיל במ 

 ח(. מעגל נפרד / כ
 ₪ ליחידה  125

 דלת כניסה 
 למרפסת שירות 

 זיכוי בגין כנף הדלת בלבד. 
 .(חחובה לבצע משקוף בפת)

 ידה ליח   ₪ 750

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


