
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

 למשתכן מחיר   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בע"מובניו סו גב וטאלבר
 

 
 14.07.2021 תאריך עדכון:                                                                                               28.11.18 – 14רה ודמה ב"שמשה

 עיר היין, אשקלון שם האתר:

  
 חדרים 4 מס' חדרים:

  
 B :מדגם דירות

  
 7,14,21,28,35 מס': 1באגף  דירות

  
 1-5 מס': קומות

  
 B,A בניין מדגם:

  
 10 מס': מגרש
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 תוכן עניינים
 

 פרטי זיהוי  פרק א. 
 

 .(1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ) : 1סעיף 
 .(2.1-2.2) וכשר ונהשהק זכותוהבעל הקרקע   :2סעיף 
 וחניה. מיקום הדירה בבניין : 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 ותקבילסטיות   :7סעיף 
 ייה.הבנכנן ל מתכיראד טירפ  :8סעיף 
 פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד.  :9סעיף 

 

 ין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריהיאור הבנית פרק ב'. 
 

 .(1.1-1.6הבניין, הקומות ויעודה של כל קומה ) אורית  :1סעיף 
 .(2.1-2.19חומרי הבניין והגמר )  :2סעיף 
 ם.יהגמר ואביזר ה, חומריהדיראור ית  :3סעיף 

         דירה. גובה ה :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 
 (.3.6.1-3.6.8לציה נוספים )י אינסטואביזר ,ים(זרב ם,ליכתברואה ) קנימת ,(4ה )טבל :3.6סעיף 
 .(3.7.1-3.7.11מתקני חשמל ותקשורת ) ,(5)טבלה  :3.7סעיף 

 (.4.1-4.9מתקני קירור/חימום בדירה )  :4סעיף 
 .(5.1-5.3) סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה  :5 סעיף
 .תושונו פיתוח עבודות  :6סעיף 

 (.6.1.1-6.1.6חניה ) :6.1 ףסעי
 (.6.2.1-6.2.8המגרש )וח פית :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 במרולאוורור מא :7.3סעיף 
 מערכת מזוג אויר מרכזית. :7.4סעיף 
 וש הדיירים.מישם לי/זוג אויר בחדרימערכת מ: 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 
 (9.2.1-9.2.12ש המשותף )חלקים שאין להוציאם מהרכו  :9.2סעיף 

 פרטים(.רישום ובית משותף ) :9.3 יףסע
 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה. :9.4סעיף 
 הבית.  החלטות בדבר ניהולסדרי קבלת  : 9.5סעיף 
 רותים המחייבים בקשר אליו.ישיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובש :9.6סעיף 
 ף.תמהרכוש המשו החלקים המוצאים :9.7סעיף 

 

 נספחים
 
 הבית המשותף.רו לקונה ולנציגות ם שיועבסמכים נוספימ 'ח אפסנ

 הערות כלליות.  נספח ב'

 טבלת זיכויים.נספח ג' 
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   B :מדגםדירה  עיר היין, אשקלון שם האתר:

 חדרים  4 מס' חדרים:  

 ___ דירה מס':  

 ___ :מס' קומה  

 ___ מס': חניה  

 ___ :מדגם בניין  

 1 :ףגא  

 

 מכר"רט "מפ

 1974 – די חוק המכר )דירות(, התשל"פל

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

 ים שונים(יבעניין חיובים וזיכו

 רה(התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדי כולל)                           

 

 (""החברהאו  ר/ת""המוכ)להלן     ו בע"מ.ינבוסו גב ורטאלב:  ביןנספח לחוזה 

                                            ת.ז        לבין:

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

 

       מתאריך:

 

 פרטי זיהוי    א.
 

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

 .10 :מגרש .20,62,63,64,66,67,63 :מס' הקלח .387,388 :גוש מס' 1.1 

 .1006תמל/ מקום:החלה ב תכניתה  1.2

 

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

 .חכירה :הזכות שהקונה רוכש בדירה

 .ישראלקעי מקר רשות :שם המחכיר  2.1

 .31.12.2018: תחילת תקופת החכירה .שנים 98+שנים 98 כירה:תקופת הח  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 ,, חדר דיורהסיכנ :בדירה .4

 דר דיור(. מח יאהיצמרפסת שמש ) ות,ריש פסתמר(, מקלחתהורים ) חדר רחצה, (אמבטיהכללי ) צהפרוזדור, חדר רח
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   שטח הדירה .5

 :כללים אלה ב לפיהמחוש .______ מ"ר :שטח הדירה הוא

 ל הדירה.קירות החוץ שהעוברים על פניהם החיצוניים של  נוצר על ידי הקוויםצולע ההמ תוךהשטח הכלוא ב )א(

  –זה  ייןלענ

 בינה לבין שטח משותף רפסת השמש,לבין מהדירה ן לה, לרבות ביצה וחמש הן מלבי הקיר המפריד בין הדיר – "קיר חוץ" (1)

 דירה או תוכנית אחרת.בקומה או בינה לבין 

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

 פוי.ו את החיני הקיר יכללפן בא יופחי עם ריבלא גימור; בק פני הקיר –" יר חוץים של קחיצוניפניו ה" (2)

 דירה.סים במפלל הסכום שטחי כטח הדירה יהיה בדירה; שכל מפלס בדירה רב מפלסית יחושב ויפורט השטח לגבי  (ב)

 ופקיים; והא פעיםם המשוהמשטחישל כל  ההיטל האופקיחת בלבד לפי שטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם א (ג)

 גות.המדרלה מהלך עו ונממש לס למפ ףח יצורהשט

 1970 –, התש"ל ות(אגר)בקשה להיתר, תנאיו ותכנון והבניה ואם לנדרש בתקנות הבחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובהם ת (ד)

 תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(.  –)להלן 

  הדירה. בשטח לולכ נואישו ,בחלק ב' 9.4 ראה סעיף :מוד לדירהכוש המשותף הצהחלק ברו של שיעור (ה)

 

 :דיספים המוצמדים לדירה או המשמשים את הדירה באופן בלעטחים נופירוט ש .6

ה( דמוי תקרה )לא פרגול ]קירוי הכוונה למשטח מלאשמש מקורה המרפסת  מתוכה ."ר_ מ______ :(1)בשטחשמש  תמרפס 6.1

 ._______ מ"ר: בשטח, ד[אחת מעל בלב ההנמצא קומ

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

 אין. :(2)בשטחדירתי מחסן  6.3

 .אין :(3)מרתף דירתי בשטח 6.4

 .אין: בשטחצמד לדירה ומגג  6.5

  ן.אי :(4)חטבש תחצר מוצמד 6.6 

 . שטח(ו)מהות  יש לפרטםים את הדירה באופן בלעדי מדים או משמשנוספים המוצ אזורים,/קיםלח/אם יש שטחים 6.7

 ה(.הדיררצפת  ממפלס ךמונה הייר ותסמת הפ)יתכן ומפלס רצמכר. מסומן בתוכנית הש כלכ :כביסהור מסת

  

 טחים:הערות לחישובי הש

 ידי הקוויםנוצר על המצולע הצפה הכלוא בתוך רמרפסת הוא שטח הת לדירה; שטחה של ימרפסת חיצונ –" שמשמרפסת " .1

גובלים ירה הדה תירוקשל יים פניהם החיצונהמרפסת ועל  ים שלהבנויהמעקים  קירות החוץ או החיצוניים שלים על פניהם העובר

 ת.במרפס

הרקיע כפוף  רלשמש ו/או לאו אשר מידת חשיפתה לקה, בחורה בשלמות או חשופה ו/או מק ,הכוונה "שמשמרפסת "י מובהר כ

 פיע עלשיש בה כדי להש להוהן מחוצה  קעהקר ה פיזית כלשהי הן בתחוםת ובכפוף לבניייין יחסית לשושנת הרוחולמיקומה בבנ

 .שלשמ שיפת המרפסתח

בינו לבין חלק של דירה המחסן מפריד ות; כאשר קיר שטח הקיר וספתן בתקירות המחס לוא ביןהשטח הכוא , הו של מחסןשטח .2

 יר במלואו.יכלל שטח הקיבל בשטח משותף הקיר; כאשר קיר המחסן גוצית הרוחב של רק השטח שמתחת למח ייכלל אחרת

 ס"מ;  20  בימתחת לקירות החוץ בעוי שטח תיאורטמרתף בתוספת ץ של הוחהות רטח הכלוא בין קיא הש, הושטחו של מרתף .3

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

  מלואו.ייכלל שטח הקיר בשטח משותף המרתף גובל ב

במפרט המופיע  חצרבין שטח ה 5%ד ור של עיה בשיעיר סט; תותהפקיבה םטח הקירות התומכית ש, אכולל חצרשל  חהשט .4

 ין השטח למעשה.כר לבהמ

 סטיות קבילות: .7

 ממפרט זה: או אותן כסטייהקבילות ולא יר לן הן סטיותלההמפורטות הסטיות 



 מותנה בהיתר בניה
ו לפני קבלת רט נערךמפ  ןתכנוויות השרע"י  ויים רקינלשכפוף היתר 

 

                      ___________                                           ____________ 
 חתימת המוכר                                                            הקונה חתימת           

 

 , ג'ב'א', נספחים 

 29  תוךמ 5 'עמ 14.07.2021 :ריךתא /10רש מג / 14רה משהב"ש מהדו –מפרט מכר למשתכן שקלון / ן, אעיר היי / "מעסו ובניו בבג וברטאל / יהבנמסד לאיכות ה

  

גדולה  ר תותר סטייהשל חצ החטש ןלמעשה; ואולם לענייובין השטח  6-ו 5פים ח כמפורט בסעיבין שט 2%ור של עד בשיע סטייה )א(  

 לעיל. 4 והערה 6.6כמפורט בסעיף יותר 

  למעשהידות האבזרים זרים במפרט ומבבין מידות הא 5%ור של עד עבשי הייטס (ב)

 

 .בע"מ םינפוב "סיטי בי" אדריכלות ועיצ "(:האדריכל)"להלן " ך הבקשה להיתרעורשם  .8

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

 office@citycee-arch.com :דוא"ל 
 
 

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

 ת., רחובו6המנוף  :בתכתו 08-9366501 :פקס 08-9366394 :פוןלט 

 zisling@zahav.net.il   :דוא"ל 
 

 

 יזריהודה ואבמבנה, הדירה, ציתיאור הבניין, ה ב.

הבניין או  חזית שנו אתתנאי שלא יבבניין, ב וחלקים אחרים חרותוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות אמה    *

 .תףם ברכוש המשושטחי

 .הישראלי קןהת דרישותיו לפי ת יהוהמלאכו םיוצרכל המ *

 

 יןניהבור תיא .1

 ברה במתחם אחד." שיבנו ע"י החB,A"ידועים כדגמים נים דומים הייבנ 2אחד מתוך  תלת אגפי ''גבוה''בנין מגורים  1.1

 .ולםלכ ףתשומ עיתת קרק ףתרת מקוממעל קומות למגורים  6ה למגורים( ועוד הבניין כולל קומת קרקע )בעיקר

י החלטת או רב אגפי, לפבית משותף אחד מורכב ו/חברה וירשמו כל לפי החלטת הביבמק הבניינים ייבנו בשלבים או

 . וסמכתהרשות המ

             

 ;ורים בלבד, הכוונה למג)*(דירות למגורים;  דירות 45 :נייןכל בב      1.2

 

 ים,שנועדו למגור יםחדר חדר או מערכת -"דירה"נאמר, ת" "הגדרו 1 יףסע 4197 - דל"התש( דירות)לפי חוק מכר  )*(

 או לכל צורך אחר. לעסק,

 

mailto:office@citycee-arch.com
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 של כל קומה עודהניין וייקומות בבפירוט ה – 1ס' טבלה מ 1.3

 

 :שרבמג ייניםשותף לכל הבנמ ףתרמ
 

 כינוי או תיאור

 קומה

מעל קומות מתחת/

 כניסהקומת הלמפלס 

 )ד( הקובעת לבניין

 תודירמספר 

 בקומה
 רותעה סוג השימוש

 --- -1 מרתף תקומ

מיסעות, מעברים,  ם,חניות אופניי ,חניות

ת, דרי מדרגומעליות, ח, ותקומתי תומבוא

, םיטכני םיחדר, גרי מים וחדר משאבותאמ

ת לפי רכות טכניומתקנים ומעפירים, 

 ת.ויודרישת המתכננים והרש

ים מם הסופי של המתקנוקימ

החלטת פי ות יקבע לוהמערכ

 .יםהמתכננ

ממוקמות ה ותיתכן ומערכות שונ

 .ים/האחר ין אחד ישרתו גםבבני

 
 
 ל בניין:כב
 

 יאורכינוי או ת

 קומה

על קומות מתחת/מ

 כניסהקומת הלמפלס 

 ד() הקובעת לבניין

מספר דירות 

 מהבקו
 הערות סוג השימוש

 עקקר ןינילבקומת הכניסה 

 1 :1באגף 

 2 :2באגף 

 2 :3באגף 

 בקומה( 5)

מבואת כניסה , )גן( מגוריםבכל אגף: 

עגלות/  חדר מדרגות,חדר , תמעלי, )לובי(

כניות מערכות טמתקנים ו פירים,, אופניים

 שויות.ת המתכננים והרלפי דריש

 .יריםלרווחת הדי רדח: 2באגף 

 

יות, מיסעות, מעברים, חנ: בפיתוח

 , אשפה טמונה.גזצובר 

 1-5 מגוריםקומות 

 2: 1 ףבאג

 3: 2באגף 

 2 :3באגף 

 בכל קומה( 7)

, תתיוממבואה קמגורים, בכל אגף: 

ת, פירים, מתקנים גות, חדר מדרמעלי

 המתכנניםי דרישת כות טכניות לפרעומ

 יות.והרשו

--- 

 מגורים עליונהקומת 

 )פנטהאוז(
6 

 2: 1ף באג

 2: 2באגף 

 1: 3באגף 

 ה(בקומ 5)

, מגורים, מבואה קומתיתאגף: בכל 

ת, חדר מדרגות, פירים, מתקנים לימע

ים המתכננת לפי דרישת ומערכות טכניו

 ויות.שרהו

--- 

 וןגג עלי

 )ראשי(
--- --- 

, פיריםריות, ת סולאכומדרגות, מער ירחד

טכניות )משותפות/ קנים ומערכות תמ

 שויות.והרתכננים שת המי דריפרטיות(, לפ

 ללא הפרדה בין  משותףגג 

 שלושת האגפים

 --- --- --- 7 קומות למגורים הכלסך 

 )הראשי(. הקומות לא נכלל הגג העליון ןייבמנ 8 סך הכל קומות בבניין

 
  :ותוהבהר תורהע

  .הבניה יבהתאם להיתר בלהבט שינוייםו ייתכנ (א)

 תכנון והבניה ות הבתקנ]כהגדרתה ן נייעת לבסה הקובנייא הכלבניין, יש לציין איזו מהכניסות ה אחת כניסהמ ריותבמקרה שיש  )ב(

 )בקשה להיתר([.   

 

 :בכל בנייןשי( אר) ףמשות חדר מדרגות 1.4

  גג.ה עד למפלסתף רמממפלס מקורה : מדרגותדר אפיון כל ח; בכל אגף( 1) 3: ןיינב כלב :המדרגות י/מספר חדר

   אין. :יםספנוחדרי מדרגות 

ותהיה חשמלית ללא ו/או עם חדר  24.81י למעליות מס' אלהישרהתקן  לדרישות םתאיות ת/יהמעל; יש: בנייןכל ב מעליות 1.5

   .תונחת 8: תומעלילנות מספר התח; בכל אגף( 1) 3: בנייןכל ב המעליותמספר  ת.נומכו

  ן(.דילהוראות כל  יין, בהתאםבנל יש. )באחת בלבד בכ :)*(פיקוד שבת מנגנון ;8,8: תומעלילמספר נוסעים 
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ועד לתקרת התא ולכל  קהמעחות אנכיים. על הקיר באחורי תותקן מראה מגובה הם בלופלב"ופו קירות התא יצ :את לכ גימור

נור או תב צבוע צבע סופייה צבועה בקרת התא תהמ לפחות. תמ" 27של  יבבעוש רניט או שירוחב התא. ריצפת התא תצופה בג

מאסף מטה מעלה )בקומת הקרקע מאסף  יה: יהפיקוד המעליות .היפעקישירה או  רהמונמכת ותותקן בה תאו הקרת תכוסה ע"י

 ד".ד פיקוד "יעיקוהפ היהיה, וריה באותה שהכולל ארבע מעליות או יותר, שהינן צמודות אחת לשנין יילשני הכיוונים(. בבנ

 / ש'. 1.6מהירות  :הקומות רפסבהתאם למ נקבעתת והמעלי מהירות

 .ןיא :מרעמדת שו 1.6

בהתאם לסעיף  ו/או חב' הניהול דיירי הבניין ותנציג מעלית בעלת מנגנון פיקוד שבת, שהפעלתו תקבע ע"ינה בהכוומובהר כי  – "תבת ש"מעלי  )*(

 .1969-ט"כתש יןוק  המקרקעז' בח 59

 

 :(ין)בכל בני ות גמרדובניין ועבחומרי ה .2

 

 .,להרגי בוילשבמתועשת ו :הנישיטת הב; השלד ת מהנדסוניתכלפי  :שלד הבניין 2.1

 ; דלשה דסלפי חישובי מהנ :עובי .םם מתועשים/טרומייטימנו/או בטון מזוין מאל בטון מזוין :חומר :ת קומת קרקערותק רצפה 2.2

    .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  :טיבידוד אקוס 1045 מס' שראלקן יי תלפ :יתרמבידוד 

  .1045מס'  לפי תקן ישראלי :בידוד תרמי; לדהש סלפי חישובי מהנד :יבעו .ויןן מזטוב :חומר :ותקרה קומתית פהרצ 2.3

  .1ק חל 1004' לפי תקן ישראלי מס :. בידוד אקוסטייועץה טתחללפי ה :בשיטה

  מניעת החלקה.שות התקן הישראלי לירלד ם יהיה נגד החלקה בהתאםריין המגויף בנריצו

  השלד. : לפי חישובי מהנדסעוביהשלד.  מהנדס ןנותכי מבטון, לפ םועשימת םאו אלמנטי, ןיוזמ: בטון חומר: הבניין תוגג 2.4

  .1045י מס' ן ישראללפי תק :תרמיבידוד  .יםטינבלרם הודרישות התקני לפי הנחיות היועץ :טוםואי וזיקשיפועי נ

עש מתו/מתועש באם מכלול .דלהש מהנדס ותיחנהו התכנון האדריכלי לפי להבשילוב רגי ה,ת למחצמתועש/מתועשת: חוץ תוקיר 2.5

 , (רחא וא או בלוק תאי )איטונג ,גבסבלוקי ת גבס, חולובדופן פנימית של קיר החוץ ובצד הפונה לדירות,  ,מחצהל

 . 1045' מסישראלי  לפי תקן :מיבידוד תרהמהנדס. ן ונתכ : לפיעובי ינה הרלבנטית.קמידה בתלעוף בכפ להכו  

 ן התקנים הישראלי.כושל מירוק"  "תו תקן ליעבהיו ים יפנ תוריקצבעי תקרות ו

 :גימור קירות חוץ 2.6

 ים בהיתר הבניה.אנלפי התהכל  .אחרשיח ק ויפיח או/אבן טבעית ו/או אבן מלאכותית, ו: עיקרי וי,יפצ/חיפוי 2.6.1

 ; יםולב עם חיפויים אחרשמ שכבות( 2: טיח )ץוחח יט 2.6.2

 הציפויים בתאום עם הרשות המקומית. תלוקוח , גווןוגות סלשנ היה רשאיל יכירדאה :חיפוי אחר 2.6.3

 נדסמה נחיותהאו משולב, לפי /ו (אחר ואו/ י )איטונגאת קולבאו ו/או בלוקי בטון מזוין ו/ בטון :חומר :ותירהדקירות הפרדה בין  2.7

 . 1חלק 1004 פי ת"י ש עלדרהנ קוסטייעור הבידוד האש אתובכל מקרה יעניקו  ,האקוסטי השלד והיועץ

 ן תכנון המהנדס, גובה לפי תכנוו משולב לפי א/ו : בטון ו/או בלוק)ככל שיש(: חומר וגובה חצרות/מרפסותן בירדה קיר הפ

 .ליכרדאה

 :יין(ל בנ)בכ ותמדרג יחדר 2.8

 תי המדרגודרלח יהאקוסטדוד הבי ;הנדסהמי לפי חישוב: עובילב. וין או בנוי או משוזמבטון : חומר: תטפמעקירות  2.8.1

 ע על פי הוראות כל דין.וציבת ליעמוה

מכון מטעם  תקן ירוק"תו " לבע)ילי פוי בשיפולים )פנלים( כדוגמת הריצוף + טיח וצבע אקריח :חומר :פניםגימור קירות  2.8.2

 תקרה.י( עד להישראל התקנים

 הישראלי(.  יםנקן התעם מכווק" מטיר קןת בעל "תו) יד סינטטיסוטיח  :חומר :התקר רוגימ

 םתקניצמנט לבן בהתאם לדרישות ה ו טרצוא לןניין המגורים יהיו מאבן נסורה או גרניט פורצמדרגות ב :תומדרג 2.8.3
 

 .מחוספסים כנגד החלקהופסים  המדרגות והפודסטים לאורך תואמים וליםפשי עלותוב הרלבנטיים,

 ין.ד כלי פ לע עציבו לית/יותהמדרגות והמע יטי לחדר/סוקהאהבידוד  :ד אקוסטידובי 2.8.4

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

   המדרגות. יחדרת צעובאמ :לגג יהלע 2.8.6
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 :)בכל אגף( תקומתימבואה )לובי(  2.9

רמיקה או גרניט ק או (שיש)נסורה  יפוי קשיח, דוגמת אבןחב הייהגימור קירות פנים  :חומר :קומתיתה ואמב גימור קירות פנים

 יםון התקנ" מטעם מכקורקן יבעל "תו ת)מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע  ,ותלפח פורצלן, עד לגובה משקופי הדלתות

 עד לתקרה. אלי(שרהי

כת לא במקרה של תקרה מונמ. (ילארהיש מטעם מכון התקניםל "תו תקן ירוק" עב)סינטטי  סידטיח +  :ררה: חומקתגימור 

 . אבן נסורה או גרניט פורצלן: ריצוףעל תקרה זו. מ יחט וצעיב

 :)בכל אגף( ראשית מבואה )לובי( כניסה 2.10

 בה משקוף דלתלפחות עד לגוופורצלן,  קרמיקה או גרניטאו אבן נסורה )שיש( כדוגמת  חיפוי קשיח, :רחומ :ניםימור קירות פג

 תקנים הישראלי(.מטעם מכון ה" וקרי"תו תקן  על)ב ע טיח וצבע אקריליצובי יחפוי הקשמעל החיסה. הכני

 ית.קורטיבקרה דת וא נהת משו/או תקר סינטטי )"בעל תו תקן ירוק"(, סידטיח +  :מרחו: גימור תקרה

קן בת םידומהעו מ"ר, 0.64-מ יפחתח האריח הבודד לא מסוג גרניט פורצלן. שט ( או אריחיםרה )שישאבן נסו :חומר: ףריצו

  .עת החלקהינמל 2279הישראלי 

וע טבעי צב טוןב :חומר: רהגימור תקבמלבין סינטטי. צבוע ו/או טיח ו/או משולב,  עיבטון טב :גימור קירות חניה: חניה מקורה 2.11

יות, נח וןסימכולל  שופעת,לא מ במסעהמוחלק  בטון ה משופעת בין הקומות.עסבמ : בטוןניהרצפת חגימור . טטין סינבמלבי

 .ועהתנה ץעות יוחיהני לפמספור ושילוט 

  .6.1.3תוח סעיף : ראה עבודות פירהת מערכת תאוורבל מקורה גימור חניה חיצונית לא       

 : משותףרים לשימוש דח       2.12

  .('ווכ  ות חשמל, מיםנורא ,גומחות)למעט , סופרקרילסינטטי דוגמת  צבוע בצבעטיח  :קירות גימור:  ת הדייריםחדר לרווח       

 .מכון התקניםירוק" מטעם ו תקן בעל "תבעים, הצל ד. כיספוליסינטטי דוגמת  צבוע בצבעטיח  :הרתק רגימו       

  .משולב ואאו פורצלן צו יקה או טראאריחי קרמ :הרצפ רוגימ       

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

 -טכניים ם ריבחד :הגימור תקר. (ארונות חשמל, מים וכו' ,ותחמ)למעט גו ד,יסילופגמת ע סינטטי דוצבב צבועטיח  :גימור קירות

 התקנים. טעם מכוןק" מירו ןקתו תכל הצבעים, בעל "י. ן צבוע בצבע סינטטבטו

 .או משולבאו פורצלן מיקה או טראצו חי קר: אריגימור רצפה

 ה.הבניר יתאו לפי ה בורות לאשפה טמונה: אצירת אשפה

 

  :ותהער

 .תקנים הישראליהן מכו עםבעלי "תו תקן ירוק" מט ת פנים יהיורוקיו בעי תקרותצ כל. 1

 תאם לדרישות התקן ה בהיהי שטחים המשותפים(ות וב)בדירהשונים הבניין  קיחלבריצוף ה של הקלהחדרגת מניעת ה .2

   .למניעת החלקה 2279הישראלי 

 

        ערכת מ דיפתיחה חשמלית הנשלטת על י תלם מזוגגת, בעיוינמואלדלת  יהתהן נייהכניסה לבדלת  :ןיינבל תשירא הדלת כניס    2.13

  .יר שמןזחומאינטרקום        

 אש, כולל מחזיר שמן. תותדל :ר מדרגותדלתות חד    2.14

 .דלתות פח: דלתות חדרים טכניים    

   אין.: קומתידלתות לובי     2.15

 .יש :משותפים קיםחלו חדרים ,ים טכניים/חדר יות,נח ,קומתיותות ואמב ,מדרגות דרח י,לוב, ןלבנייבכניסה , הרותא    2.16

       ולחצן מתוך  מבואה קומתית/בחדר המדרגותבת לתאורת לילה קבועה ן שקומה, ומנגנובכל  ת אורהדלק יהיו לחצן םיורבבניין המג  

  .אה קומתיתובמ/תורגדמה הדירה להדלקת  אור בחדר  

  האדריכל. צוביעי החיצוני בלבד(  בגוון לפ בחלקם) חרופף צבוע בתנור או ציפוי אכמפח  :חומר :םמיו זגות חשמל, ונאר    2.17

 אין מחסנים. :דירתיים ורה במחסניםאת      2.18

   פי ל יםן/של הבניי הרכוש המשותף ת החשמל שלהזנה ממערכ .שי :למערכות אלקטרומכניות משותפותלתאורה וחיבור חשמל    2.19

  גם  וישרתו הסמוךניין או ימוקמו בב/ו וךמהס ןיתו הבניין, אך ימוקמו בבנישרי ן מהנדס החשמל )יתכנו מערכות משותפות אשרנותכ   



 מותנה בהיתר בניה
ו לפני קבלת רט נערךמפ  ןתכנוויות השרע"י  ויים רקינלשכפוף היתר 

 

                      ___________                                           ____________ 
 חתימת המוכר                                                            הקונה חתימת           

 

 , ג'ב'א', נספחים 

 29  תוךמ 9 'עמ 14.07.2021 :ריךתא /10רש מג / 14רה משהב"ש מהדו –מפרט מכר למשתכן שקלון / ן, אעיר היי / "מעסו ובניו בבג וברטאל / יהבנמסד לאיכות ה

  

 ות השונות(.הרשוי לאישור הבניין, בכפוף   

 ומית.המקת הרשות ישדרי ומואר. עיצוב המספר יהיה לפיצוני מספר בניין ח קןבחזית הבניין יות מספר בניין:   2.20

 

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

 :*הגובה הדיר 3.1

 .מ' 2.50-פחות מא ל תקרהחתית התף עד הריצוהדירה מפני  הבוג   

 מ'; 2.05 -: לא פחות מחדרי שרות ופרוזדור בהגו   

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

 

 ה בשטח המינימליה הדיררה גובקבכל מ. נהמשיות ותקרות מוקמ תכומנהיטות, ת, מערכות, בלורולמעט תחת ק: רההע *

 ע על פי דין.ובהקי מן הגובה המינימללא יפחת ל פי התקנות לקי דירה עבוע לגבי חקה

 

 ה.ותא יםהמשמשובשטחים המוצמדים לה או  ירהבד רשימת חדרים וגימורים – 2טבלה מס'          3.2

 (.לה זובט חראשל ,תהבהרו/בהערותוט יתר פר )ראה 

 
 

 (1)רותימר קוח רואית

 (2)ותקרותירות גמר ק
 (4)חיפוידות אריחי ימו

 בס"מ()

 (4)וחיפוי  (3)ריצוף
 "מ(סב) יםמידות אריח

 ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א 

 בשקלים חדשים
 הערות

 רות בהמשך.בהעראה פרוט  ןיא (3)ראה  (2) ראה (1) בלוקי בטון ,בטון כניסה

 .ךשוט בהערות בהמפר ראה אין (3) הרא (2) האר (1) וקי בטוןלב ,ןוטב רחדר דיו

 (1) בטוןבלוקי  ,וןבט מטבח
 אין (3)ראה  (2) ראה

 ות בהמשך.רעבהט ראה פרו
 אין (4)ראה  חתוןתחיפוי מעל משטח ארון 

 .ת בהמשךט בהערופרוראה  אין (3)ה רא (2) ראה (1) בלוקי בטון בטון, פינת אוכל

 .בהמשך ראה פרוט בהערות אין (3)ראה  (2) האר (1) בלוקי בטון ,ןובט רודזופר

 .ראה פרוט בהערות בהמשך ןיא (3)ראה  (2) ראה (1) וןי בטבלוק בטון, םנה הורישי חדר

 .ךשראה פרוט בהערות בהמ אין (3)ראה  (2) ראה (1) בלוקי בטון בטון, שינה חדר

 ממ"ד
 זוין ן מבטו

 א"לפי הוראות הג
 .המשךהערות ברוט בפראה  אין (3)ראה  אהג" טרפמ ילפ

 לילכחדר רחצה 
 ()אמבטיה

 (1) י בטוןוקבל בטון,
 אין (3)ראה  (2) ראה

 .בהמשך ת בהערו טרופ ראה

 אין (4)ראה  גרניט פורצלןחיפוי 

 יםהורחדר רחצה 
 (מקלחת)

 (1) בלוקי בטון בטון,
 אין (3)ראה  (2) האר

 .ךשמהב  ראה פרוט בהערות

 אין (4) הרא לןרצוט פגרניחיפוי 

 .ךהערות בהמשראה פרוט ב אין (3)ראה  (2) ראה (1) בלוקי בטון בטון, מרפסת שרות

 ןיא (3) ראה 2.6ראה סעיף  (1) ןובט יקבלו בטון, פסת שמש רמ
 .2.6סעיף  הצוני ראיר חיק ויחיפוי/ציפ
 .שךהמט בהערות בפרו ראה גם

 3.4עיף ראה ס אין ןיא (2) הרא (1) בלוקי בטון ון,טב המסתור כביס

 

 לטבלה:והבהרות הערות 
 

  :חומר קירות (1)

 להלן: נאיםס בתוחות גבלאו בס בטון תאי/בלקי ג יקולב/ןטוב יבלוקבטון/ :ה יהיו עשויים מירבדצות הפנים קירות ומחי

 .פחות"מ למ 0.6פן הפרופילים ודעובי  -

 לפחות. מ"מ 70ים פרופילרוחב ה -
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 ינראלי(.מ"ק )צמר סלעים / זכוכית / מק"ג ל 12חות בצפיפות של ל 2" דודיב -

 אחד מאלה:הגבס יהיו מכל צד של מחיצת 

שופר לנגיפה בעל מו, מחוזק פחות"מ למ 15.9עובי בוח ן לומית(, או לחילופירק דו צהיחמות )מ"מ לפח 12.5לוחות בעובי  2 -

 .(ותק"ג/מ"ק לפח 1000הה )גבו יפותצפ

 יצרן/ספק הלוחות.י האות ומפרטהתאם להוריהיו ב עויצפרטי הב

 ם למפרטיו.כתב את התאמתוחות ויאשר בר התקנת הלספק הלוחות יבצע פיקוח צמוד אח /יצרן

 

ות אלו ם של קירהפניטפת ניתן שמעשת למחצה, עוהמתועשת / מת יטהם בשמבוצעי ץהחוות ה רוויה, כאשר קירינבב :ץוח תקירו

וד ביד": 1045נטית לרבות בת"י בי. הכל בכפוף לעמידה בתקינה הרלוק תאאו בלטון ק בבלו , בלוקי גבס,סבג מלוחותיה עשו תהיה

 " או מבלוקי בטון. םיכעמידים למ" יצרןע"י ה גדריםוהמ קיםהקירות בבלו יבנו הרקמ לבכ הצרח יבחדר, בכל מקרה. " םנייניתרמי של ב

 

 :תקרות/גמר קירות (2)

 אםבהת ר יהיהבהתאם לחומר הבניה של הקירות. במרחב המוגן הגמרילי או + צבע אקטיח ית יהיה, בנציונלנוק : בבניהותקירגמר ה

 .בןל :גוון .+ צבע אקרילי ףקוד העורהנחיות פל

 : לבן.וןוג .קריליבע א+ צ הנחיות פקוד העורףל םבהתא ההימר ין הגבמרחב המוג .טטיסינ+ סיד טיח  :תקרות רמג

 (: צבע אקרילי.פוי)בתחום ללא חיצה חרי בחדרירות קר גמ

 

 :גמר קירות במרפסות

 וסף. ם נתות ללא תשלוגמת כלל החזית יהיה כדוגמר הקירות במרפסו

בנוי ו א םנטייהרלבהתואמת לדרישות התקנים  תיכוכמשולב עם זום ינימעקה אלומ(. חרת)באם לא נקבע א :תוספמרהת וקעמוב עיצ

 חזית.ת הכדוגמ

 

 . התקנים הישראלי לי "תו תקן ירוק" מטעם מכוןבע התקרות וקירות פנים יהיוי עבצ כל

 

  :ףצורי (3) 

ים בכבישה רצמיו: אריחים  314י רתם בת"הגד עפ"י ן(,צלן )גרניט פורצלרפו וגמס םיחיאר רפסות יותקנוהדירה ובמבכל חלקי  י:כלל 

 ה הרלבנטיות.שות התקינה והחקיקדריסוג א' העומד בם יהיו מיחיראה (. Blaוי כינ) 0.5%-ולה מגד אינהשספיגותם הממוצעת 

 י הקונה. "ע וחרבנשוון ולג תאם לדגםדרת ייצור בהורק מאותה סיאריחים אך בכל מידת אריח יותקנו  

הקירות חיפוי  רגמכן צוין באם  לפחות, אלא ס"מ 7ה בגובומאותה סדרת ייצור יצוף רהמר ירות מחוהיקף הקים בכל יפולל שולהריצוף יכ

  וץ מחופה בחיפוי קשיח אין צורך בשיפולים.הם קיר החת בבמקומו קשיח.

 ט להלן.מהמפור א יפחתוה ולחלקהלהתנגדות  – 2279ת"י  ותשריבד עמדורה ובבניין, לפי יעודם, יהמותקנים בדיהריצוף  גיסו

 .11R –לחת תא מק צפת. ר10R –. חדרי רחצה R-9 –מגורים  חדר

ה ונים מכל סדרדוגמאות/גו 3-סדרות של ריצוף ו 4המוכר יציג לקונה, לכל הפחות, , פויאו לחיועד לריצוף, יח, המיראת לכל מיד

 בגוון בהיר ניטרלי. ים יהיהעצהמומבין הגוונים   לפחות אחד .ריםוגחים בשימוש בדירות מישכום יצום נפוגמאות/גווניהתואמים לד

 (. LAPPATO" )"מבריק חלקית ורתהיה בגימות הסדר חת מביןת אלפחו

ב ביותר וקר וןוגבחרת בגוון אפור והא חים(. אחת, בין אריגותפו -ישקים יציג לקונה בחירה בין שני גוונים של רובה )למילוי מכר המו

 ע"י הקונה.שנבחר אריח של ה לגוון השולט

ם מכל סדרה התואמים ונידוגמאות/גו 3-ת של ריצוף וורסד 4הפחות  לכליציג לקונה, כר המו אריח המיועד לריצוף המרפסות, תמידלכל 

דמוי מהם  ון בהיר ניטרלי, אחדובג יהיה צעיםהמו הגוונים חות אחד מביןת מגורים. לפימוש בדירוונים נפוצים ושכיחים בשגולדוגמאות/

 ה.לשימוש בדיר ונהי הקתואמת לגוון/דוגמא שנבחר ע" אמוגדאחד מהם בגוון/ פרקט ו

 ןרצלאריחים מסוג פוסוג א'. . מס" 60/60ות יחים במידרא: (שמש תמרפסשרות, סת מרפ, )למעט חדרי רחצה הדירה לבכריצוף  -

 פורצלן(.  יטנגר)

 ס"מ. 33X33 ס"מ, 30X30אריחים חירת הדייר ממידות בל: מרפסת שירות / י רחצהרדבח ףריצו    -

 . (ןגרניט פורצל) פורצלן מסוג יחיםרא. סוג א'     
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 מ.ס" 33X33ס"מ,  30X30ים יחאר דותממייר לבחירת הדי: ריצוף במרפסת שמש -

עיל ת למידות האמורומ"ר ומעלה על המוכר להציע בנוסף ל 15 ןבמרפסות ששטח .(לןגרניט פורצ) לןצרפומסוג  . אריחיםא' גסו      

 ת.ולפח ס"מ 60חות מידת צלע אחת בהם היא פשל םחיארי 

 

  קירות:חיפוי  (4) 

 א' העומד בדרישות החקיקה והתקינה הרלבנטיות. )בחירת סוג וגס (ןלן )גרניט פורצלורצפ ה אוקרמיקחי יריהיה מא חיפוי קירות י:לכל  

נה. וי הקרו ע"ם ולגוון שנבחיצור בהתאם לדגמאותה סידרת י ורקו אריחים אך הינה להחלטת המוכר(. בכל מידת אריח יותקנ יחראה

ת האחרות תוצענה מבין אלה : ידווהמ ס"מ 60X30הן  תהיה מ אחת חות :לפ תוידות שונחים בשלוש מיאר נהוקההמוכר יציע לבחירת 

50X20  ,50ס"מX25  ,60ס"מX51 60, מ"סX20 "וכן  מפורטמות לבמידות דוים , אריחהקונה בהסכמתמוכר יהא רשאי להציע, ה .מס

 במחיר הדירה.  ינויכל ש נוספות ללאבמידות 

נוי מהמחיר עד גובה קו משקוף ישנה ללא ת במידות לבחירת הקוירוק יפוחי: ה(ירדבהקיים  פי)לר מקלחת חדוב יהטבמבחדר א  

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

 רות תואם מאחורי קי יחיפו - BIידת ביח ואינ תנור.  כאשר ה(בודה )מעל ארון תחתוןהעח טשאורך מ ס"מ לפחות לכל 60בגובה  :חטבבמ 

 ילי. + צבע אקר יחט :ותריקעל החיפוי ובמ' מעל הריצוף(. מ 1.50י ועד הרצפה )גובה העליון של החיפוי הקרמסף בקו ה ביבוסוהתנור       

זהה לגמר  יוגמר וחיפו ש()אם נדר יקוסטמובנית כולל בידוד א סגירהלבצע ש י ,הקי הדירבכל חל אנכית או אופקיתה לוינרת גצל      

 הקירות. 

 

  הערות:

 עת מעבר נילמדרישות התקנים הרלבנטיים  פילודין האות באזורים הרטובים ייאטמו לפי הור ות והנקזיםרצפירות, הקה :םאיטו

 מוכים.ס יין/חדריםבנ ימים לחלק  

 .ס"מ 2 -עד כש של ייתכן הפר ,וכיםם סמחללי ביןל רות,שת ספרומ ה, ממ"דה, חדרי רחצבכניסה לדיר – הפרשי מפלסים

 .יןי דלפ גובה המותרל )מדרגה( עד מונמך/מוגבה סף כןתיגג, /שמש תוביציאה למרפס 

 ם".עד גובה "אריחים שלמיו א לפחות,לה בטב המצויןבה לגועד עשה י ותגובה חיפוי הקיר  - פוי קירותיח 

  .מס" 60 -פחות מ ןקמורות שאורכפינות  באם יש ,PVCאו  ניוםמילואפיל מפרו תנופי יבוצעו –חיפוי פינות בפרופיל 

 הריצוף בדירה. שלהברקה  וש ו/אליטובצע תלא החברה למניעת ספק יודגש כי  - ברקהש/הליטו 

   ןנית המכר, וככל שתותקכוו בכלל, בתבמדויק ו/א ,תסומן הכרחב בהר כי לאמו ,באם תותקן– , קורה/ותהולרגפ 

  .בלו/או משוו/או אלומיניום  פלדה אוו/ עץ ו/או בטוןמ יהשוה עתהי        

 תרכוות למעמטבח, ארונן רוחזיתות מחופים, בגב אקירות ו ילמעט בשולס"מ לפחות,  7בגובה  ,)פנלים( מחומר הריצוף – שיפולים

 )גרונג(.ת נוקיטום פי ולים, ללאם. חיפוי ושיפיירים טכנזווא

נדרש  לריצוף טראצו לפחות. מ"מ 3של  (תוגופביצוע מרווח בין אריחים )נדרש , לריצוף וחיפוים ניתקות השידר לפי – ת(וגומרווחים )פ

 לפחות.מ"מ  1 מרווח של

 

 :תוארונ 3.3

 

  תון:תחח ארון מטב  3.3.1

 ת המטבח.ורכו לקירוכל אוד במצמטבח תחתון ה רוןא ה יותקןדיר לכב           

 המפורטות להלן: תוחיולהנבים הארון יבוצע בהתאם לרכי 

הכנה לכיריים  ,יורלהתקנה שטוחה של הכ כיור, חיתוך פתח המתאיםת לתושבים, מדפ הארון יכלול דלתות, מגירות, -

 לים. נה למדיח כ, הכצתה(הלונקודת חשמל  לבישוגז לדת נקו ,הטוחקנה שתמתאים לה תחפ )תושבות וחיתוך ותנבומ

 ס"מ. 60-כ יהיהות, עומק הארון, כולל חזית הדלת •

 ריצוף.י הל פנמ מעס" 90-גובה סף עליון של משטח העבודה יהיה כ •

 תחתית של תיעת רטיבומנל יפוי עמיד למיםחובמ "ס 10-קל( בגובה של כבתחתית הארון תותקן הגבהה בנויה )סו •

  ן.הארו

 מ"מ לפחות. 17-18בעובי  )סנדוויץ( לבודמעץ  ום יהין והמדפירוהא גוף •
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 מ"מ לפחות. 5-6)דיקט( בעובי  דובלץ ה מעיהי גב הארון •

 . לוחות פוסטפורמינג / MDFץ לבוד )סנדוויץ( /מע ויותה עשהיינדלתות הארון ת •

לות יסנה בעלות מהיית תרוו. המגיומקע לולכגובהו ת, לכל חולפ מס" 60ות ברוחב רגימ תהארון יכלול יחיד •

 ת.ופיות ממתכטלסק

ם נייות מכרונו פת, יותקננדרש ולא יותר. ביחידת הפינה של הארון םא, בלבדאחת ארון המטבח התחתון יכלול פינה  •

 ערך.נשלף כדוגמת מג'יק קורנר או שווה  לאחסון

 לן:לה טיםהמפור ם לרכיביםתאבהות המטבח יהיו נרוא יסוגי ציפו    -

 מתכת.רמינג. ידיות ופפוסט / י: פורמייקהחיצונציפוי  •

 ה.קיימוראו פמין ציפוי פנימי וגמר מדפים: מל •

 :ר כמפורט להלןגוונים שיציג המוכר ו/או הספקים שיבחר המוכם וסוגיתוך נה מסוגי הציפוי וגווניו יהיו לבחירת הקו   -

וון אחד מהם בגבן ובע לצבירה, אחד מהם לבחם ים שוניוונג 5ות נה לפחבפני הקו יגהצכר לני: על המווציח יציפו •

 .ניטרלי

  בן.ציפוי פנימי: בגוון ל •

. החליט הדייר שלא להתקינם, על המוכר נההקולהחלטת  הינםנה של מדיח, תנור וכו' מובנים בארון תחתון תקוה תכנון -

 אלים המובנים )למליחשהכלים הנת קתהו לשיועד , במקומותיםדפלרבות דלתות ומ ו,תומק את ארון המטבח בשללספ

 .ות הנדרשותלרבות ההכנים( חלל

ור לכיתחת ל שמבחל תותקןהכנה למדיח במקום המיועד למדיח, ניתן שה חבמטרון ין אלרוכשים המבקשים להתק -

 ישמלושקע חרת המטבח קען ח לביוב ולסיפוימדה לעתידי ש ברז, חיבור :3.6בסעיף  תכלול את הנדרש המטבח. ההכנה

 של המפרט(.פרט החשמל רש ב)כנד לפי תקנות החשמן לתקמים מו וגןמ

 

מ"א  1עד  מירר להלדייציע תכנון המטבח הספציפי המוכר יהיה רשאי להל מהאתהב, מעלהים וחדר 4.5: בדירות הערה

ת קבל אונה לקט ההחלי. חצי אי" (" / ות המטבח )"אי"רקיל דתחתון שאינו צמוטבח מ"א ארון מ 2 -ארון מטבח תחתון ב

וספת גמר מלא בכל היקף תב טפרת המוראותוכנן ארון זה בהתאם להחצי אי", ית "אי" / "דוגמון כתחלארון תהמוכר עת הצ

 הארון.

 ;שךבהמ הערהראה  מידות: (1)  

    

ת א פחולבי בעו דהח עבומשט נהקולבחירת היותקן  וןתחתלכל אורך הארון ה ר:משטח עבודה מעל ארון מטבח תחתון: תיאו

 4440 ת"י  ים,ונטיולרהנים תקה ותדרישל שווה ערך(, העונה ן קיסר אוכדוגמת אברית )פולימ מאבן טבעית או - "מס 2-מ

 חהוטשהמשטח יותאם להתקנה לחזית הארונות בכל היקפם.  ס"מ ביחס 2ה של בלטם בהולייעם שלפי העניין(,  1,2)חלקים 

תקנה ללא קנט דיף הי להעשאה רהקונכר )ומע"י ה ייבחרו ודעיבפן שאו גבהמו יוןקנט עליותקן  טחמשה של כיור. בהיקף

 אי ביצוע זה(.  גיןיכוי בז ינתן. לא יכולל אף מים בכל היקף המשטח ,ככל הנדרש חטשמית הבחז עם עיבוד מוגבה

 המוכר וכר.בחר המיש יםקפהס אור ו/ע"י המוכ גווצדוגמאות שי ון ומג ךולבחירת הקונה מתהיה משטח העבודה במטבח י גוון:

 לי. ניטראחד מגוונים אלו יהיה בהיר , וחותגוונים לפ 3נה הקו ינציג בפי

  .אחד(ודד וח באבן קיסר יהיו בהדבקה ולא לאבן טבעית או ת הוחול)

   

 אין.ארון מטבח עליון:  3.3.2 

ון ראמ"א  1מיר עד לה ירציע לדילה יאשה ריהיכר המופציפי הסח תכנון המטבל מהאהתב ,חדרים ומעלה 4.5 רותבדי: הערה

  מ"א. 2ואורך המטבח העליון יהיה מ"א  5התחתון יהא  חבמטון הך ארכלומר, אורמטבח עליון. מ"א ארון  2 -תחתון בטבח מ

 :כמפורט להלן ת הצעת המוכר יתוכנן הארון העליוןנה לקבל אהקוהחליט 

 ינות.פ לאי לרציף והמשכ ההיי ןהארו  •

 נאיובת ס"מ 60ארון עליון יהיה יתן שגובה מ לפחות. נס" 30קו מועס"מ לפחות ו 75יה ליון יההע ןורהא של בהוגו  •

 פה(.נות העליונים תהיה כלפי מעלה )מגנון קלהארו תחיתשפ

 ול לפחות מדף אחד לכל אורכו.עליון יכל טבחארון מ  •
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 ן.ח התחתומטבה ןארולגבי  שות המפרטרילדון יהיה בהתאם יעלה חוציפוי ארון המטבנה מב  •

    .ח ג'ספנ אהר :הכיור, הסוללה, החיפוי העבודה,, משטח המטבח תארונו לזיכוי בעד ירמח

 

  , (סנדוויץ'לבוד ) עץמ עשויתחתון  ארון יותקן, בדירה צהרח יחדרבכל אחד מ אחרים )ציין(:ארונות  3.3.3 

 MDF 5ה רמבמים ב דהמיאו סיבית עP 310ן קת פילENבאורך  ת הקונה. הארון יהיהחירלב חנואו מהיה תלוי ירון . הא  

 ורץ / ניאו קו מחרס / שיש ליעבודה אינטגררים בלתי מחלידים, משטח ים, צידפת, מל דלתוולהכ ס"מ לפחות 80מלי של נימי  

 .ס"מ 45X25דותיו מיש משולב בכיור   

    ן.יא :הצחהר ד ארוןלזיכוי בע ריחמ                   

 

   :תהערו

  :מטר אורך 5התחתון  מטבחה ארון לרי שהמזע ךהאור (1)

 ך.מטר אור 1.25-פינה לא יפחת מ כלמ ןוטבח תחתי של ארון מזערהאורך המ 

 ס"מ. 95למקרר(, תהיה לפחות  יועדם המוקוחב הנישה )המרידת ן כך שמיתוכנ חטבהמ 

  למדיח, תנור, המיועדים יםחלל ך הארון.מחושבת פעמיים באור פינהד לאורך קיר המטבח. דמיתמידת אורך הארון התחתון  

    ארונות. ה רךבאו יכללו ונותרהא ךותהמשולבים ברר( ט מקלמע) כיו"בים וכירי

קיימים  חבטי, על הקונה לקחת בחשבון כי יתכן ובקיר שבגב ארונות המעצמ יצועבוארונות המטבח  בורעזיכוי  ה שלרקבמ (2)

 ם אלו לצורך תחזוקה.ח/יפשר גישה לפתפתח/י גישה לקולטן/ים משותפים. יש לא

 .רוכשאת ה הברחהה תנחבו במועד ו בעמנים שהחברה תקזח ולה יוח על בחירתו על פלדות הקונה ריובאח (3)

 כביסה: תים לתלייתקנימ 3.4

 ממרפסת השירות יותקן מתקן חיצוני לתליית כביסה.

              סהכביחבלי  5"מ, ס 160באורך מינימלי של  לים לגגו (מגולוונותמתכת ) בעל זרועות: )קטנה( מיתקן לתליית כביסה      3.4.1

ס"מ  120-פחת מו לא יכראומתרומם ש ןמתק שיותקן יתנאבוס"מ  160-מ ה קטןהיי קןמתניתן שאורך ה .קטילספמ

 ס"מ. 800-והאורך המצטבר של חבלי הכביסה לא יפחת מ

, יר המבנהל קוונת עמגול רפסת שמש, שמשמעו מתקן ממתכתר/משווה ערך בחצאפשר שיותקן מתקן  לדירות הגן:      3.4.2

ביסה באורך חבלי כ 5חות פלמתקן יכלול היר. ע לקקובומ ביצהיה יקן יהמת נה.מבה ותיתחזשאינו נצפה ב נעצומבמקום  

  ס"מ. 160מינימלי של  

 3עם עמוד הכולל לפחות ה( סתובב )קרוסלי החלטתו, להמיר מתקן זה במתקן מ"עפ יהיה רשאי, ריבדירת הגן הדי -

 צף.שטח מרומאו ל/טון וטח בובע למשמקו יביצת. המתקן יהיה נוולוגם או ממתכת ממיניוואלמ פלותת מתקזרועו

 .UVהיו איכותיים, עמידים לקרינת בלים ינים החקתבכל המ 3.4.3

בתחתית  ס"מ. 60-לא יפחת מ יסהשה לתליית כב. עומק הני5100יהיה מחומר עמיד העומד בת"י מס'  :המסתור כביס 3.4.4

 טחשהמ לעליון שלס מפ ין.ניהבל הגשם ש מיף סואישינוקז למערכת  וןטבמיותקן משטח הפרדה  סהכביל מסתור כ

 ות מפני מפלס רצפת הדירה. "מ לפחס 30-ב ךיהיה נמו

 בגובה של    כביסה ייתמ"ר לתל 1.7 הכביסה ובתנאי שיישמר שטח פנוי שלות במסתורי ניטכ ניתן לשלב מערכות 3.4.5

 לפחות. מ' 1.30               
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  משך.פות בהסוערות נגם ה . ראה("מת בס)מידו  דירהים בת ותריסנולוח ת,דלתורשימת  – 3 'סמ הבלט 3.5

 

 תריסים חלונות  ותדלת ---

 חדר
דת כמות ומי
  הפתח

 (גובה/ רוחב) 

)עץ  מרחו
אלומיניום/ 
 מתכת/ אחר(

ה )ציר סוג פתיח
גרר/ נ /כ(ע"כ

 ר(אח

 ומידתכמות 
  הפתח

 וחב(ה/ ר)גוב

חומר )עץ 
 /םיונימואל

 מתכת/ אחר(

ה חיתפ גוס
 כע"כ//)ציר

 נגרר/כיס/אחר(

דת ות ומימכ
  הפתח

 ב(ה/ רוחבו)ג

 /חומר )עץ
יניום/ ומאל

 מתכת/ אחר(
 חומר שלבים

ר/ יצ)הסוג פתיח
 /נגרר.ע.כ/כ

 כיס/חשמלי/אחר(

 כניסה

1 

 הציר רגיל פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

100/210 --- --- 

 רוידר חד

1 

 כע.כ. ררגנ אלומ' מזוגג

--- 

--- --- 

1 

 'אלומ אלומ'
 חשמליגלילה 

 דניבוי ייגכולל 
250/210 --- 250/210 

 מטבח

--- 

--- --- 

1 

ע.כ .ר כנגר מזוגג 'מואל  

--- 

--- --- --- 

--- 140/100 --- 

חדר שינה 
 1רים הו

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 כנגרר כ.ע. ומ' מזוגגלא

1 

 ניידגלילה  אלומ' 'מולא

80/205 120/100 120/100 

  ממ"ד
)משמש 

  רכחד
 (2 שינה

1 
פי פלדה ל

 א הג"
 ציר )רגילה(
 פתיחה חוץ

1 

 גג' מזוומאל

ו ציר רגילה א
 ע.ככ.

לפי הנחיות 
 "אהג

1 

 C.V.P 'ומאל
 או לכיס ררנג

חלטת לפי ה ע.ככ.
 100/100 100/100 80/200 הרהחב

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
 יסים, הנגררת/יםהדף ורסנגד גז, ה לדם, פשתיי חת אואף כנ

         לפי הנחיות הג"א. הלרגיאו ציר   יס.לכ
--- --- 

 3חדר שינה 

1 

 ילהרג ציר ץע

1 

 נגרר כ.ע.כ גמזוגמ' אלו

1 

 דניגלילה י ומ'לא אלומ'

80/205 120/100 120/100 

 ח. רחצה
 כללי

1 
 +עץ 
 אור -צוהר/צו

 ילהרג ציר

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

80/205 --- --- 

צה ח. רח
 יםהור

1 
 +עץ 

 אור -ור/צהוצ
 ילהציר רג

--- 

 --- ינר מכאוורו

--- 

--- --- --- 

70/205 --- --- 

מרפסת 
 שרות

1  
 עץ 
 

 ציר רגילה

1 

 ע.כרר כ.גנ גגוזאלומ' מ

1 

 כע.כ.נגרר  אלומ' אלומ'

80/205 170/100 170/100 

 

 :ותואחר טבלהל תערוה

ניגרר  משתפלת,רגילה+ ה יחתפ=  יפ(ייק)דר נטוי בס(, לת )נטויפתשמ החי= פתקיפ יחה, פתוג = סהרגיל ציראלומיניום,  =מ' אלו :ביאורי מילים .א

 ,המעל ל כלפיס נגל= תריה גליל ,על כנף קבועה אנכית ועהבתנת חא= כנף גיליוטינה קיר, נגררת על כנף ו/או לתוך גומחה )כיס( ב ף= כנכ.ע.כ 

  .ו/או חשמלי (ידני) עהבאמצעות רצו

 לסה"כ הדלתות/ םית הכללית בדירה תתאשהכמו ובלבד הבלבט םמחדריאחד של  רבתיאוולות להופיע כי יםרדחמשותפים לשני , נותחלו/דלתות .ב

 . חלונות המצוינות בטבלה

לים ומופע ריחים חבוייםב ערכתלת מ)ביטחון( בע תיראשסה פלדה לכנימגן מת דלתהיה בהתאם למפורט להלן:  -ורים גמלדירת ה כניסההדלת  .ג

, (טלסקופית)פנורמית/ עינית הצצה ,סגר בטחון פנימי נוסף לן:כמפורט להם יבלרבות רכי 5044מס'  תקן ישראליל תמאותה יי מנגנון גלילעל יד

 1.25לוונת בעובי של מגו פלדהמשקוף בניה מ .ירהדלת ומספר ד ר, מעצותחתון מברשת סף ,ה ו"רוזטות"ענידית  ים, מגן צילינדר,ת צירמערכו

 .רכון לפי בחירת המובגמר וגוסה תהיה ינהכ דלת ן:גוור ומגנור. יו בצביעה בתהי וףקשמהדלת וה . כנףלפחותמ"מ 
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 . 5044"י תברט כמפוהכול  2 סביבה יאה בעלת דרגת עמידות בתנפריצ כנגד הלמצעי נעי, תהיה בעלת אקיימת בדירה( )באם דלת יציאה לגינה:

 ירת המוכר: חבל, הלאנה יהיה אחד מה לגייציאיצה" בדלת לה כנגד פרעינ עימצ"א

 חים בבניינים.תפסורגים ל – 1635ת"י ישות בו דרימת קיתמיחה שלפת סורג(.  1)

 כנוןת התפורטות בתקנומהות ם לכל הדרישילי העונמוזז באמצעות מנגנון גליריח העם ב ןולדלת סובבת ומנעול עלי(. מנעול תחתון חבוי 2)

 (.1 –מצעי )א 2.92ה סימן ז' תקנ והבניה,

  2.92 ת בתקנות התכנון והבניה, סימן ז' תקנהוטהעונה לדרישות המפורלילי נון גמנג ידי עלים עלופם המבריחי 4בעל  בטחון לועמנ. (3)

 (. 2 –)אמצעי 

                              .לה חשמלייס גלי(. תר4)

 רה(,בדי י הקייםלפצה )רי הרחרות ולחדהשי תספמרל ,לחדריםהכניסה ות לתד ן:להלהיו בהתאם למפורט ים ימגורם בדירת ההפני תתודל .ד

לא יצוניים עמידים למים וח לוחותויה משעכנף הדלת תהיה רגילה. על חלקיו ובפתיחת ציר  23ישראלי מס'  ןקתות לבודות בהתאם לתנה דלתהיי

חוזק,  –די תיפקו ערך בכל היבט הושו רחו/או מילוי א סבורדפלק ויים על מסגרת עם מילודבק(, מ)פורמייקה HPL / CPLים כדוגמת סופג

התאמה לסוג קנו בם יותירציס"מ לפחות.  7בגובה יהיה מחומר פולימרי עמיד למים   הכנף תר. החלק התחתון של מסגאחר יים,קקה, טיסואק

ישות ויעמדו בכל דר םמיל םעמידייהיו ים והדבקחות לו ת. כנף הדלת לרבותלפחודים צד 3-פה במצו (קנט) –כנף הדלת . היקף הדלת והמשקוף

מנעול ם ינה עיההדלתות ת עול וידיות:נמ  .בפורמייקה או בציפוי חיצוני מתועש ויהיה בצבע א גמר הדלתות: .ישנהכל שכ ,תשראליהיה תקינה

וון תואם ובג רמגב ץעפולימרי או  לבשותעל ה, ב23שראלי אם לתקן יבהת יהיה משקוף הדלת: .דיםתכת משני הצדידיות מפנוי" ו-סיבובי "תפוס

 אור-צו/פנוי" וצוהר-מוי "תפוסדרי האמבטיה, המקלחת, מנעול סיבובי דחב ו יהיה עמיד למים.נתר התקף לאחמשקוה .הפסי אטימ כלוללת וידל

ציג הל כרומהספקים שיבחר המוכר. על המוכר ו/או ה שיציגו תמאודוג מגווןה מתוך נוהק בחירתבהתאם ל: יהיה גוון דלתות הפניםהדלת. בכנף 

    ן.בלאחת מהן היא בגוון  , אשרלפחותלבחירה  ת שונותיופשרוא 3נה בפני הקו

וחות ורכבים משני להמ, רישות התקןלפי ד חותירגיל/בטי( Double Glazing)ול כפ וףקשזיגוג  אלומיניום עם ג: חלונות מסו)למעט ממ"ד(חלונות  .ה

תקן  וורכיביהם יהיו בעלי תהחלונות . (מ"מ 6 אויר של וחמרועם , םמשני הצדדי תוחפל מ"מ 4 )זיגוג בעובי מרווח אוויר ביניהם כוכית עםז

די מתקין ת יותקנו על ינופתיחה ונעילה. החלוים, ידיות מובנות, מנגנוני , גלגלצירים ,EPDMאטמי גומי  סרגלי זיגוג,ואביזרים מקוריים, ובכללם: 

אלומיניום  גיהיה חלון מסו :בממ"ד. חלון ףכנף על כנונגרר  וגגמיניום מזלונה, מסוג אריטוי לעיהיה בחלון חדר הדיור:  מורשה מטעם היצרן.

  .העדכניות ףפקוד העור בהתאם להוראות, ררנג מזוגג עם כנף פלדה

 .אחת רשת כנףל כהכנה מסילהב נוסף נתיב יותקן זהההז בכל חלונות. אין :רשתות .ו

 .םתיאור הדירה( יהיו בעלי תריסיהקיים בי לפהכל ) בחומט מקלחת חדר ,אמבטיה : פתחי הדירה, למעט חדרתריסים .ז

)ככל  מוגברת מהבין השלבים לאטי לל אטם גומיבמילוי פוליאוריתן מוקצף כו םפח אלומיניו או הזזה יהיו שלבי התריס עשוייםבתריסי גלילה  

מ'  2.50ברוחב  הפתחים  דיור ובכלחים בחדר הבכל הפת. והוראות היצרן חפתה תיהיה בהתאם למידו . עובי הפחהיצרן( ש עפ"י הוראותדרשנ

 נון פתיחה ידני.גננון חשמלי ומגלילה עם שלבי תריס כנ"ל עם מנגיורכב ארגז תריס  ומעלה

קיר החוץ וורר מכני עד לאבמ דיצינור מצו יבוצעישיר לאוויר החוץ,  ים ללא אוורורבחם סניטריים ובמטבחדרי שירות, בחדרי - ויר החוץאוורור לאו .ח

 כיסוי. לרבות רפפת

ג ולבים בזיגויתכן פתחים המש לומיניום.הא ץיוע ו/או יכלפרופיל, גוון, עפ"י תכנון האדרה דגם .אלומיניום םעשויי סגרות החלונות והתריסיםמ .ט

 .ת מסךרומחסום, ו/או קי/קבוע המשמש כמעקה

 "(.בעמומה )"חלשקופה או  ,בטיחותית כיתוזכ ןקתות )באם יש חלונות(,רחצה בחדרי  .י

  חון/אש.טבו דלתות תכן ויותקנע ית בקומת קרקוירכבאות, בכניסה לדלפי הנחיות רשות המהבניין: מת היציאה כניסה לדירה/ות בקודלת  .יא

 ., אין לקבוע סורג קבועדיירים בקומה(ש את כלל הם אמור לשמ)בחרו קומתי ץלוז כפתח חיהמוכר בדירה לוןאו ח/ו ממ"דחלון ב -ץפתח חילו .יב

 חה.יפתג הפתיחה וכיון הסו תריס, לרבות/ות הפתח, סוג החלוןתכנו שינויים במידי "חילוץ פתח"מכות כז ע"י הרשויות המוספתח שיוכרב בנוסף,

 2 -דלת וריצוף הממ"ד גבוהים כסף הונית. חיצ נגררת,/טומה, הנפתחתא דלת פלדה למרחב מוגן הינהניסה דלת כ :העורף ודפיקלפי דרישות  .יג

 תחי אוורור מעוגליםפ ן+ זיגוג וכ םיחה. חלון אלומיניוכנפיים לפת 2ו/או רות לכיס תיים, הנגרפלדה כנף אחת או ש ירה. חלוןעל מפלס הדס"מ מ

פתח וליד ע"ג הקיר  קוד העורף(,פיהנחיות  לפי)אויר  סינון מערכת תקנהת לפרוק.לנצ'(, וניתנים דה )פם בדיסקאות פלמיחסו בקוטרים שונים,

הרי ן הסינון, מתקע"י החברה  קיודגש שבאם סופ (.2010קנות הג"א מאי )ת היצרן.לפי מידות מית. מידות המערכת הפרעה מקו רוצתירור האוו

שהוסמכו לכך ע"י  "י הגורמיםות נוספת עינות ואטימבדיקת תקחייב י "י הרוכש,ערוקו יפלכן ף, העור שרו ע"י פיקודאוונבדקו תו והתקנתו נתקיש

ר הביצוע בפועל יגביצוע בפועל בבמפרט המכר לבין ה תוכניות המכר ו/אוהמצוין ב סתירה בין דגש כי בכל מקרה שלעת ספק יולמני עורף.פיקוד ה

 פיקוד העורף. שלם הנחיות מעודכנות אהתו



 מותנה בהיתר בניה
ו לפני קבלת רט נערךמפ  ןתכנוויות השרע"י  ויים רקינלשכפוף היתר 

 

                      ___________                                           ____________ 
 חתימת המוכר                                                            הקונה חתימת           

 

 , ג'ב'א', נספחים 

 29  תוךמ 16 'עמ 14.07.2021 :ריךתא /10רש מג / 14רה משהב"ש מהדו –מפרט מכר למשתכן שקלון / ן, אעיר היי / "מעסו ובניו בבג וברטאל / יהבנמסד לאיכות ה

  

אביזרים  ך בהתקנתהצורעקב , "נטו"אינן מבטאות מידות פתחים ו"מ, משוערות בסבניה ידות , הינן מ3מס' ה רטות בטבלהמידות המפו – תמידו .יד

 מסך קירותת/ות/ חלונות/ויטרינותשל מלבני דל ,יניהםלמ לים היקפייםיפרופמשקופים ו וכן או מסגרות סמויות/סמויים ו ון: מלבניםכגמשלימים 

  בתקנות התכנון והבניה.כנדרש ים אלו לפתח שטח,/ממידותפחת לא י יםהמתקבלם ודל הפתחיבכל מקרה ג .ין(י הענ)לפ

 

  טבלה זו.ראה גם הערות לאחר  - בדירהים סניטרים מתקני תברואה וכל – 4ה מס' טבל 3.6

 ןמיתק                                   
 מיקום

 מטבח
 חדר רחצה

 ת()מקלח
 ירחצה כללחדר 

 )אמבטיה(
מרפסת 

 שרות
 ראח

  טבחכיור מ
 ת/כפולה()בודד

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- ראה הערה )א(

 --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- ראה נספח ג' ₪ י זיכו

 חצהרכיור 

דות מי
 )בס"מ(

 --- --- וןמשולב באר רוןמשולב בא ---

 --- --- 3.3.3ראה סעיף  3.3.3 ףראה סעי --- סוג

 --- --- אין אין --- ₪ יכוי ז

 ידייםכיור לנטילת 
 '(ג) '(א)

ות מיד
 )בס"מ(

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

 --- --- --- --- --- סוג

 --- --- --- --- --- ₪ זיכוי 

וארגז  האסל
 '()בשטיפה

מידות 
 "מ()בס

 --- --- (בראה הערה ) (בראה הערה ) ---

 --- --- א' א' --- סוג

 --- --- ןאי אין --- ₪ זיכוי 

  /אמבט

 )ב'(מקלחת

מידות 
 ()בס"מ

--- 
 מקלחת

 (בראה הערה )
 אמבטיה

 (ב) הראה הער
--- --- 

 --- סוג
 משופע ריצוף

 )מקלחת(
טיה אמבא' )

 (אקרילית
--- --- 

 --- --- אין --- --- ₪ זיכוי 

ם קרים סוללה למי
 כיור,ים לחמ/

 )ג() ד(משטחמה

 --- --- (גה הערה )אר (גראה הערה )  (גרה )ראה הע דגם 

 --- --- א' א' א' סוג

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

מבטיה סוללה לא
 )ה( למים קרים וחמים

 --- --- (גראה הערה ) --- --- דגם

 --- --- א' --- --- גסו

 --- --- נספח ג' אהר --- --- ₪  זיכוי

חת למים סוללה למקל
 )ה( מיםוחקרים 

 --- --- --- (ג) ראה הערה --- דגם

 --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- ג' ה נספחרא ---  ₪זיכוי 

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

 --- יש --- --- ---
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 ןמיתק                                   
 מיקום

 מטבח
 חדר רחצה

 ת()מקלח
 ירחצה כללחדר 

 )אמבטיה(
מרפסת 

 שרות
 ראח

 לשרוול יצוניתבדופן ח 4פתח "
, )ז(סהייבש כביממ  טת אדיםפלי

תריס הגנה , הזנת חשמלכולל 
 .קולת סגירהשומ

 --- יש --- --- ---

 לחיבוריקוז, חיבור למים ונהכנה 
 )ח(כליםמדיח 

משולבת בניקוז כיור ההכנה )
 .(המטבח

 --- --- --- --- יש

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

 --- --- --- --- 1 ה()הכנ )י(לנקודת גז לבישו

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

 

 :ואחרות טבלהל ערותה

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

על כל חלקיו ובכללו  1205אלי, ת"י שרתקן היהישראלית ולת כל דין, לתקינה להוראו אםיותקנו בהתהסנטריים ייבנו ו םקני התברואה והכלימת הערה:

ות ובהתאם להנחי 1205לת"י  5למעט חלק רבות ונספחיהן, ות שרבהתקנה לקבוע מידות –נספח א'  3חלק  למידע כדוגמתספחים לצים ונומחים מפנס

 ת להלן:המפורטו

ה: נ. המוכר יציג לבחירת הקותקנה תחתונה(בהשיהיה כפול שניתן )למעט כיור חרס  הנה שטוחתקרת מטבח בה: במטבח תותקן קעחבמט י/כיור (א)

כיור  .נירוסטה סילי קוורץ/ : חרס/הקונה לבחירתמר הקערה . חו"מס 80/46 ידותבמ כפולהקערה ס"מ או  40/60במידות  בודדת מטבחרת קע -

  ברה.ע"י הח חרן/ספק, שיבבמידות לפי היצר :(שולחני )אינטגרלי רחצה

 יכלמ באם האסלה תהיה תלויה או מונחת. לבחירת המוכר . (בלוק-מונו) ה צמודמזוגג עם מיכל הדח חרסמיה אסלת שירותים תה: ות/אסלה )ב(

וד בכל מידותיה, חלקיה ה תעמחהדרבות מיכל ה. האסלה לליטר( 6 וארוכה שלליטר  3של בעל קיבולת הדחה קצרה דו כמותי ) חרס :הדחה

הפנים העליונים של גובה  .רלבנטיה ישראלירישות התקן ההעומד בד צירי נירוסטה בעל ,כבד :אסלהה שבמו .1385ת"י  תוכיביה בדרישור

לות של אס יםדגמ 3לפחות ציג לבחירת הקונה המוכר לה על דגם:(. ס"מ בהתאמה 38,40ס"מ ) 1מכסימלית של ס"מ בסטיה  39: האסלה יהיה

 .הארץ, ככל שישנהאחת מהן תוצרת  רטות, לפחותבדרישות המפוהעומדות 

יציבותה, הכול בהתאם  להבטחת קפימ"מ הומוגני, בעלת חיזוק הי 3.5בי מר אקרילי בעוחותהיה מהאמבטיה "מ. ס 70/170במידות  בטיה:מא

 לכל דין.  

מ ושטחו ס" 80יה לפחות הצרה ביותר ת. מידתו הקדין כל בהוראות נדרשה יפ על המידותמ יפחת לא המקלחת תאשל  צפההר שטח חת:מקל

ג, תיחום או לבצע דירו . בהיקף רצפת המקלחת ישהמשטח ניקוזל שיפועים עם 2272 י"ת בדרישותמוד מ"ר. גמר הרצפה יע 0.72-מ לא יפחת

 ע במקלחת(.משטח משופת כחלופה ל)לא תותר התקנת אגני סף.

 ת אחת(ים בעזרת ידי)ויסות מים חמים/קר תיוכמ מנגנון קרמי דו רבל /מיקסר בעלעניקל, דגם מיהיו בציפוי כרום  וחמים קרים םמיל הסוללות לכ  (ג)

 .ת בארץ ה הרלוונטילמים חמים העומדים בכל דרישות התקינ סדרות 3וך על המוכר להציג לבחירת הקונה מת". יכללו "חסכמיםו

טבח יהיה מסוג מז הדה או הכיור. ברישור משטח העבומימוקמו על  פרח והם-רזים מדגמים מיקסקנו בתיו כיור המטבחבכיורי הרחצה וב -

  ס"מ. 15ס"מ עומק  15גובה  :הרחצה תהיינכיור ס"מ. מידות ברז  25ס"מ, גובה  20ק ן. עומף במידות להלברז נשל

 מוט , מתלה מתכוונן,ורישרשכולל צינור  מיקס מהקיר, ,(ךדר 3ץ ורב דרך )אינטרפ - םלמים חמים וקרי תותקן סוללה מקלחת:ה בתא -

 טרבקו ש מקלחתס"מ ורא 30באורך  רוע מהקירדייר, זת הולפי בחיר יןלפחות ומזלף. או לחילופ ס"מ 60ורך יל אנכי באהחלקה טלסקופי ומוב

 מ. מ" 15

ט מתלה מתכוונן מוי, שורוכן צינור שרמילוי האמבטיה לתחתית  הקיר, הכוללת יציאהוקרים, מיקס מ םתותקן סוללה למים חמי באמבטיה: -

 חות ומזלף.ס"מ לפ 60 אנכי באורךהחלקה טלסקופי ומוביל 

 .שידרש()ככל  ניל יברזוחיבור לביוב, : כוללת היפת אסלשט ארגז/יים וורכיהתקנת  (ד)

 .: לבןגוון הקבועות (ה)

 צוניתבדופן חי 4פתח "ת חשמל, : הזנייבש כביסהלמ כנהה הזנת חשמל.חיבור לניקוז,  קרים(,)נקודת מים  :כוללת ר למכונת כביסהוהכנת חיב (ו)

 .רהולת סגימשקריס הגנה ות , כוללכביסההמייבש מ דיםפליטת א וללשרו
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 ה לחיבור לביוב, ולסיפון קערת המטבח.ברז והכנכוללת: טבח במלמדיח כלים  כנהה (ז)

 .א אביזרי קצהנחושת בלבד לל תת, צנררבאם לא נאמר אח: גזהכנה לנק'  (ח)

 .בדם קרים בלמי סלותאב .לרבות כיור רחצה הסנטריים, לכל הכלים )כללי(. יעשה רים וחמים:חיבורי מים ק   ט( )

 המסופקת מהרשת העירונית.מפרטורה מים בטקרי  :מים קרים (י)

 או הכיור.  העבודהור משטח שמי = קרי ברז הממוקם על חרפ קבוע. מתוך שרוולראש ברז הנשלף  נשלף = (יא)

  דית אחת. י ם, בעזרת)מיקסר( = ויסות מים לקרים /חמי בלמער

 ברז ו/או שניהם.ו לפיית ש מקלחת ו/אחמים/קרים, לרא יםיאה, של מיצניסה/ת כרפוץ( = חלוק)אונט דרך-רב

 

 , ברצפה,הבניין( ללמשותפים לכותכן חלקם י)בביוב  ילטנצנרת ופתחי ביקורת לקו :אחר ירה, לכל צורךלציה נוספים בדטאביזרי אינס  3.6.1

 אש(. ת כיבוי עפ"י דרישו וכמות, )מיקום ,וימתזי כיב כןיתה. לציהאינסט מהנדסמיקום וכמות עפ"י החלטת ב ,ך לתקרהבקירות או בסמו

  בין וכבלי פיקודרת גז להעבנרת צו למפוצו/או  יני מרכזימ ןסטלציה. ניקוז למזגלטת מהנדס האינחלפי ה ,מיקוםב ארון למחלקי מים

 ו/או אחר, ת ו/או במסדרון רושבמרפסת  ל,מפוצ או/ו מיני מרכזילמזגן  מיועד. מיקום יידמאלהמיועד המיקום המיועד למעבה, עד המיקום 

ץ ות יועוהנחי 4 קחל 1004ביוב בכפוף לת"י  יבידוד קולטנ .כביסהן ו/או במסתור ועלי בגג למעבה מיועדטת החברה. מיקום עפ"י החל

 האקוסטיקה.

 

ערכת נדרשה מל דין. כת הוראועו בקבאשר נות עפ"י הדרישה ותהי סולארית צעות מערכתמבאהספקת מים חמים לדירות  :יםמחימום   3.6.2

   .579לדרישות תקן ישראלי  ת, התקנתה תהיה בהתאםסולארי

לתכנן  מאפשרהולל מפסק מן )טיימר( הכזמלי והתקן קוצב זר חשאלמנט ע םום עחימ הכוללאגירה )דוד( לכל דירה יותקן מכל     3.6.2.1

 . "()"שעון שבת זמני ההפעלה תמראש א

 ל באמצעות חשמים מ, יעשה חימום הבאמצעות מערכת סולאריתים חמים ניתן לספק מאות כל דין לא רהושלהם לפי ת לדירו   3.6.2.2

 .לחימום המים )טיימר(התקן קוצב זמן ו 

 ניהם.באו מהמפורט להלן לפי המחמיר מוראות כל דין האגירה לא יפחת מיכל הנפח מ 3.6.2.3

  ;ריםטלי 150: תוליבבק יםחמ למים)דוד( ה כל אגירימ 3.6.2.4

  ו/או על גג המבנה.מבואה הקומתית בארון שירות ב /ביסה חלל תליית הכ כדוגמתמוסתר אך נגיש  במקום :מיקום הדוד 3.6.2.5

 .קלחתאמבטיה, מ ורחצה,טבח מקערות  :ר מים חמים לכליםוחיב 3.6.3

 (.רז אחד לדירהב –ביציאה למרפסת שמש ) .שי: לי""דברז   3.6.4

 ה(.פי החלטת החבר)מיקום ליש  :ים לדירהמהכנה למונה  3.6.5

 סטי.: פלםשפכי פלסטי, :לוחין, דPPR, S.P פלדה מגולוונת, פקסגול, :וקריםמים חמים  :רותחומר הצינו 3.6.6

 נקודת הגז ז ועדממקור הספקת הג בדירהדירה יכלול צנרת גז , מחיר היש :ז במטבחעד נקודת הגממקור הגז וה בדירצנרת גז  3.6.7

  .ונה גז דירתישית במטבח וכן הכנה למאהר

 : יש.ז לדירההכנה למונה ג 3.6.8

 

כל בעלי דו לשמש את מרכזית שנועכת גז רת של מערקנים או צנמית ,1969 -ב( לחוק המקרקעין, תשכ"ט ה )59מובהר בזאת כי בהתאם לס' 

 .המשותף שויהוו חלק מהרכרוק, סת הניתנים לפיולקם, למעט מיכל, מונה או הדירות או ח
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 (טבלה זולאחר )ראה הערות  ורתל ותקשמתקני חשמ – 5בלה מס' ט 3.7
 

 נספח ג'ה ת תקע ונקודות טלפון, ראמחיר זיכוי לנקודות מאור, בי

 

 

 2 תבדירה הכולל דירה.יהוט של הרפורטת להלן ובהתאם לתכנון העמדת הם לטבלה המיו לפחות בהתאשמל והתקשורת יההחמתקני  יקום וכמותמ

 .ר פחת יעודי לקומהבכל קומה לוח חשמל משני עם ממסובנוסף יותקן שי עם ממסר פחת שמל ראראשית, לוח חות ומעלה יותקן בקומה הקומ

 

 וםמיק
 נקודת מאור

 ,תקרה /קיר
 סקמפכולל 

 תקע בית
 מעגל

 מאור משותף

 תקע יתב
במעגל  כוח

    משותף

 תקע בית
 לבמעג כוח

 נפרד

 נק'
 ;יזיהטלוו
 ;ורתשנק' תק

 .ק' טלפוןנ
 תנקודו 3 כ"סה

 אחר/ הערות

 לדירה הכניס
 המבוא או

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 אינטרקום -

 חדרלק תאורה מפס -
 .מדרגות

כולל  יח חשמל דירתלו -
 שיהיה בסמיכותן רה )ניתסגי

 אה(כניסה או למבול
  /תקשורת ארון -

בית  כולל ,טלפוניה/טלוויזיה
 תוכותקע ב

 דיור חדר
 לאוכ נתיופ

2 3 - 

 
 
1 1 

וספת ת -יס חשמלי תרתוכנן 
ת קודת חשמל להפעלנ

זה נרשם  גם  )תריס התריס
בהמשך  מרוצפת רחבה

 הטבלה(

 זדורפרו

 
1 

1 - - - 

מ'  3מעל  דור באורךבפרוז
פניית רוזדור הכולל או בפ

ור לפחות נקודות מא 2"ר", 
 + מחליף.

 1 בחטמ

 
 
 
2 

גת הגנה )בדר
44IP) 

4 
 

גנה הדרגת )ב
44IPם ( מחולקי

ם לשני מעגלי
נים מהלוח המוז

י ע"י נדירת
 2.5 מוליכים

 ממ"ר בצנרת

4 
פרד, כ"א במעגל נ
 עבור:

רר מדיח, תנור, מק
אזי עבור פתלת  1+

, ליותיריים חשמכ
 2.5כים מולי עשוי

 בצנרתממ"ר 

- 

יהיה מעל  מיקום בתי התקע
ככול  המשטח העבוד

התאם לתכנון שר ובהאפ
קע עבור תבתי ה .מטבחה

 שמליות ועבורכיריים ח
ימוקמו מתחת  המדיח

 שטח העבודה.למ

 שינה  חדר
 עיקרי  
 (הורים)

1 
כולל מפסק )

 ( למנורה מחליף

4 
ד י)שניים ל
 המיטה(

- 1 1 - 

 מ"דמ
לפי מנורה 

נחיות פיקוד ה
 עורףה

 פקע"ר לפי תקנות 1 1 - 3

 ניששינה מ חדר
 )ילדים(

 
1 3 - 1 1 - 

 צהרח י/חדר
או  יהט)אמב

 (מקלחת

1 
 תמוגנמנורה )

 מים(

1 
)בדרגת הגנה 

44IP) 
- 

1 
 לתנורת תקע בי)

 (חימום
- 

 ע לתנור חימוםבית תק -
 סק דו קוטביימותג עם מפ

ץ לחדר סימון מחועם מנורת 
 .הרחצה

ימותג עם  –דוד חשמלי  -
ם נורת מפסק גו קוטבי ע

מחוץ  –ן זמ קוצבו סימון
  הרחצהר לחד

   -סקפכני + מור מראוו -
 דרשהיכן שני
 

 מרפסת שרות
1 

 ה מוגנתמנור)
 (מים

- - 

2 
 44IPרגת הגנה בד

סה למכונת כבי
 ולמייבש

- - 
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 וםמיק
 נקודת מאור

 ,תקרה /קיר
 סקמפכולל 

 תקע בית
 מעגל

 מאור משותף

 תקע יתב
במעגל  כוח

    משותף

 תקע בית
 לבמעג כוח

 נפרד

 נק'
 ;יזיהטלוו
 ;ורתשנק' תק

 .ק' טלפוןנ
 תנקודו 3 כ"סה

 אחר/ הערות

 מרפסת
 שמש

1 
 מנורה מוגנת)

מעל דלת  םמי
יאה צהי

 (למרפסת

1 
דרגת הגנה ) ב

44IP) 
- - - 

+ ק תריס חשמלי + מפס
 דני.תיחה ימנגנון פ

 
ליותר  מודהצבמרפסת ה

 האחת של הדיר זיתמח
מאור ובית  יותקנו נקודת

 חזית.תקע כאמור בכל 
פסת על טחה של המרעלה ש

מ"ר בכל אחת  15
בה  ן, תותקחזיתות,מה

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

ששטחה בחזית  פסתבמר
נקודות  2מ"ר יידרשו  16

 (.ם וכו'מוגנות מי ורמא
ור יהיה המא תקום נקודומי

ור צלתכנון שיי םהתאב
זור תאורה בכל אפשרות לפי

 .חלקי המרפסת

 מסתור
 היסכב

 יים()באם ק

- - - 
1 

 )פקט הכנה למזגן(
- 

 
- 

 

 

  תות לטבלה ואחרורהע

 2וללת כרה הרה. בדידית הריהוט של העמדנון הובהתאם לתכלטבלה המפורטת להלן פחות בהתאם י החשמל והתקשורת יהיו לות מתקנמיקום וכמ

 .יעודי לקומהה לוח חשמל משני עם ממסר פחת ן בכל קומסף יותקנובבקומה הראשית, לוח חשמל ראשי עם ממסר פחת ו ומעלה יותקן קומות

 ר,ממ" 2.5ליכים במועשוי בתי תקע(, וסף )לכל היותר שני מבית תקע נ בית תקע המחובר ללא יותרהינו = מעגל משותף" "בית תקע כח ב (א)

  מכשירים. אופיין עם אמפר 16ח החשמל הדירתי/קומתי באמצעות מע"ז ום. ההגנה בלירת בקוטר מתאנם בצמושחלי

צנרת בקוטר מתאים. , מושחלים בממ"ר 2.5עשוי במוליכים  קומתי,/ללוח הדירתי המחובר ישירות עהינו בית תק"בית תקע כח במעגל נפרד" =  (ב)

 ין מכשירים. יאופ מפר בעלא 16מצעות מע"ז בא החשמלהגנה בלוח ה

וץ לחדר חורת סימון מבתוספת מפסיק דו קוטבי עם מנ ממ"ר 2.5 מוליכיםב יבית תקע ממעגל נפרד, עשו=  ר חימום באמבטיהולתנבית תקע  (ג)

 סה.ה בסמוך לכניהאמבטי

מושחלים  ממ"ר,  1.5ם יוליכעשוי במ, מאור ובתי תקעות נקוד –ר, מעורב למעגל מאוקע המחובר הינו בית ת :מאור משותףבמעגל ת תקע בי  (ד)

 .  . מפרא 10מע"ז אמצעות ב חההגנה בלו, בהתקנה תחת הטיח. ת בקוטר מתאיםרבצנ

סכנת  בו קיימת רטיבות, אות בכל מקום והיא נדרש 44IPת אטימות זר בדרגפת  בגין אביהינה תוסמים:  תאטימה מוגנ תוספת לבית תקע בגין (ה)

 ת.  רורות או לא ישיישימים  התזת

 –תקשורת וכוללת נקודת טלפוניה, נקודת פלט לחדר יעה קוממג כוללות כבילה ייעודית על פי תקנות,נקודות,  3 וטלפון = תלויזיה תקשורטודת נק (ו)

 אין זה ן.ש על פי כל דינדרכול כי כבלים. השידורלחיבור לקליטת ר, ואפשרות קליטת שידורי חובה, כאמוחיבור ל –טלוויזיה  מחשבים, נקודת ןבי

  ו בריכוז אחד.  מוצאים יסתיימרח שהנקודות/כמהה

ר דמוי )אביז חל בתקרה, בלדפסק הפעלה, פנדמהכוללת ה(, אהיל/ ארמטור -לא נורה וכיסוי)ל או קירל תקרה ע הנקודה לתאור = נקודת מאור (ז)

  בית נורה ונורה.  ,בור לתקרה(קונוס להסתרת החי

 בהתקנה ם,יממ"ר בצינור בקוטר מתא 2.5התקנתו, מוליכים  לדוד במקום דמל הדירתי ועשח החשיר מלוי תכלול קו חשמל = חשמלינקודת דוד  (ח)

 מור לעיל.סימון, כולל קוצב זמן כאמנורת  דו קוטבי עם והמעמד, מפסיק דנית ליד הדורבות מפסיק בטחון לעמידה חיצוסמויה, ל

 

  .יש :ורמאת ונקוד :קומהכל ב :יתמבואה קומתחדר מדרגות/  3.7.1 

)באם אין גות חדר המדר או מתיתקו צן מתוך הדירה להדלקת אור במבואהלח יש. :וראחצני הדלקת ל יש. :י מאורפגו

 גות.מדר יחדרלילה קבועה בש, לתאורת י :(ףן שבת )משותשעו יש. :מבואה(
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  .רכנה בקיההרת ועד נקודת שוכוז תקמשיכה מרי ת תכלול צינור וחוטנקודת התקשור :טלפון חוץ 3.7.2

 .זמזם :יללצ .לחצן :וגס :פעמון 3.7.3

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

 שקע רגיל(,)כולל דירתי ולוח תקשורת  (בה בעתידצורך הרחלפחות ל ליםמודו 6-פנוי ל םלל השארת מקו)כודירתי  לוח חשמל 3.7.5

  .אין שבת דירתי: ןשעויש.  :פחתפסקי מ חשמל.ה י תכנון מהנדסלפ :יקוםמ .יש :ירהבתוך הד

  ן.ל קוצב זמכול יש. :יחשמלשמש/מים,  נקודת חשמל לדוד 3.7.6

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

בדלת הכניסה  וםאינטרקית למערכת שתית פנימית וחיצונלת פעמון, ות. מערכת אינטרקום הכולש: יטרקוםמערכת אינ 3.7.8

חדרי ור באחד משמע/דיבת יהאינטרקום במבואה או בכניסה לדירה, וכן פומ קם את נקודתמ: יש למיקום ניין.אשית לבהר

 המגורים בדירה.

 ן.: איגור )נפרדת(נוספת במעגל ס הערכת טלוויזימ 3.7.9 

ר ישולם שא יבור בפועלללא חממיר ו לאל) רב ערוצית יהטלוויזלקליטת ים לחיבור לכבל הכנה :טלוויזיהורי הכנה לקליטת שיד 3.7.10 

 ספר מאו ל ןלבניי אנטנת צלחת מרכזיתלחילופין  .(שרות זה שר תספקא תערוצי -לחברת הטלוויזיה הרבי הקונה ישירות "ע  

 שרות זה(.ע"י הקונה מספק  שכירתי אשר ייר)ללא ממיר דדיו ור TV-לחובה רי לקליטת שידו בנינים  

 :םמיתקנים אחרי  3.7.11 

 , יש להתקיןפסת שירותנים למרפוהם ללא אוורור ישיר לקיר חוץ לרבות במטבחים יריים ובמטבחט, בחדרים סנישירותבחדרי  -

 פת כיסוי. חוץ, לרבות רפ רורר מכני לקיצינור מצויד במאו

ת לית החשמל הישרארשאזי וליבור תלת פת. המערכת תתאים לחהחשמל הדירתיניטור ולבקרה של צריכת מערכת ל  -

 ל המשתנים.מת תעריפי החשזנהר ותאפש

 רישני זרם עבו)שלושה חי יב המודד זרם חשמליססת כל רכאשר מתבת ייחידת מדידה בלוח החשמל הדירת :מערכת תכלולה

אותם  יגית ומצבצורה מקומומעבד את הנתונים  אלחוטי המקבלור אלחוטי, צג דיגיטלי ורת לשיד, יחידת תקשלוח תלת פאזי(

 מ' 1.5ה ש ובגובגינבמקום  / במבואת הכניסה, בסמוך לדלת הכניסה בפנים הדירה הצג יותקן ה.ברור בצורהת ריבשפה עב

 ת עלותם הכספית. וא וט"ש()בק המצטברתו השוטפת נרגיהאתוני צריכת הלפחות את נ הצג יציג מהרצפה. 

 מורות הותקןארד שבדירות הי המשנקבע ע"ש מערכת זו ככל יןה להתקטל את החובכון שמורה הזכות לבהבינוי והשי למשרד

את  למדוד מרחוק ריכת החשמל של הלקוחות המסוגלמרחוק בצ לשליטה נהומ –ע"י חברת חשמל "מונה חכם". )"מונה חכם" 

או ב רך מחשאונליין )דק ללקוחות שירותים הדירה, ולספ בתקלות ברמת הבניין או ון, לטפלבכל רגע נת צריכת החשמל

 תון.נמל בכל רגע שורכים אצלם חרים צלו מכשיאיאפליקציה( 

 .3.5פתחים סעיף  גנון פתיחה ידני ראה גם בטבלתלרבות מנ ריס/ים,הת תריס/ים חשמלי כולל נקודת חשמל להפעלת -

 

 :ום, בדירהור / חיממתקני קיר  .      4 

 ן. אי :מרכזי מינידירתי  אווירמיזוג  4.1 

  :לתכלו אשר ,זיפא לתת דרטיתטנס אחת מרכזית נימי רכתלמע הכנה  

  פרדת בכל ג מיני מרכזית כאמור, מערכת נערכת מיזוהכנה למע צהכוללות שתי קומות כדוגמת דירת דופלקס תבו ת)בדירו  

   ירה(.פרדות בדתי מערכות נהכנה לש –קומה   

 ;הדירה חלקי לכל קצרו עילי אוויר רפיזו המאפשר ראח מיקוםאו ב סדרוןהמ תקרת לתחתית מודבצ למאייד נןמתוכ מיקום .1 

    המיקום יןב או הקירות ההרצפ במילוי ונעה מוכנסת בקיר חשמלי ודופיק שתחונ צנרת של "צמה"ת לרבו הנדרשות התשתיות יצועב .2 

 קירשקוע ב "ממ 32ה בצינור היאייד יהמ ניקוז,  2.5* 3נפרד  מעגל כוח שקע ,עבההמתוכנן למ המיקום ועד למאייד  המתוכנן     

  המערכת להתקנת עד ,גבס בלוח כיסוי ותבאמצע התרסה יכלוללמאייד  "צמה"ה מוצא .הכביסה מסתור זלניקו או פהצר למחסום     

 לך אופקי.ובין אם במה רכה, בין אם במהלך אנכית לכל אותהיה מוסתר כל חלופה הצנרתב .בפועל     

 וסיומת בקופסת חשמל שקועה בקיר עם   ןקיר המסדרו לע התרמוסטט םלמיקו עד יידמאה ממיקום קיר ודלפיק קרי שרוול תהתקנ  3.

 ה.כסמ     

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

 ירה  חלקי הדב רפסת השרות אומ ה בתוךקם את המעביובהר כי אין למ .םהמעבי / מעבהה למיקום ומוסתר מוצנע יצוני אךח מיקום . 5
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 .האחרים     

יני מרכזית ממצעות מערכת ינו מאפשר מיזוג לכל חלקיה באן הדירה איר תכנווואככל שעל פי קביעת מהנדס מיזוג ה .: איןפוצלממזגן   4.2

 ל, צנרתשמלרבות צנרת ח ותהנדרש כל התשתיותי הדירה שתכלול את ים ליתרת חלקהכנה למזגן/נים מפוצל/ צע בנוסףכאמור, תבו אחת

 ם. ימ ניקוזצנרת גז ו

(. יםלצעיליים )מפו להתקנת מזגנים רת ניקוז כהכנהוצע גם צנתבטבח( המומחדרי הדירה )למעט בחדרי הרחצה, השירותים  דבכל אח 

מהנדס  וןול בהתאם לתכנהככיור, פון מתחת לפה או לחילופין לסיעד מחסום הרצ לוי הרצפה ומוצאה יהיהקיר ובמיקוז תוסתר בצנרת הני

 סתר עם אביזר חרושתי מתאים וסגור עם פקק.ווצא הצנרת ימטלציה. מקום האינס

ות , לרב5חלק  994ישראלי  ורף ולתןטי פיקוד העם להנחיות ומפראלי/מפוצל בהתתבוצענה הכנות להתקנת מזגן עי ן הדירתיחב המוגמרל 

ז היחידה כלפי המרחב והמאפשר ניק יחוץ וברז שנ כלפי היחידה צאברז לסגירת מו, תקנייםזרי אטימה ז כמפורט לעיל, אביצנרת ניקו

 המוגן.

עורף, המשלבת פיקוד ה ומאושרת ע"י 5חלק  994אלי ררישות תקן ישין מערכת מודולארית, העונה לדניתן להתקהמוכר  רתילחילופין ולבח 

 להתקנה. בים הדרושים כהכנותד את כל הרכיבמכלול אח

הנמכת ת ווהרוכש ירצה להתקין מערכת מיזוג אוויר לרב ,לרים( בדירהקומטית )ספרינש אוטכיבוי את ל שקיימת מערכככ: הערה*

 תקרה זו.ים( להנמכת ם )ראש/י המתז/יבה הספרינקלרר(, מחויב הרוכש להתאים את גוקרה )מסתות

  .אין :כת מרכזית בבנייןהניזון ממער מיזוג אויר דירתי  4.3

  .ןאי :עלת אפשרות להפרדת חימום מים וחימום הדירהבורים למים, טירתי עם רדיאגז ד די תנורי סקה הפועלת עלה מערכת  4.4

 שקע מוגן.הכוללת  לתנור חימוםנקודה  ה תבוצעיהמקלחת ואמבטבחדרי . : איןמום הפועל בחשמלחיתנור   4.5

 אין. :רים חשמלייםקונבקטו  4.7

 .יןא :קק"ל/מ"ר 120-80, פתירצימום תת חמערכת   4.8

 ין.א: קנים אחריםמית  4.9

 

 :אש ובטיחות בדירהורי כיבוי דסי* .5

  רשות הכבאות. יש ע"דריככל שי: בדירה: פרינקלרים(טומטית )סיבוי אש אורכת כמע 5.1  

 .הכבאות דרש ע"י רשותיל שיככ: גלאי עשן 5.2  

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

 

 ,ע"י רשות הכבאות דרשיי, ככל שליהםע יפוי/ציפויחת בולר ,אלו טיחותיבוי ובכ גילוי, סידוריהתקנת  *  

 ת תיכנוניות.במיקום אחר עקב דרישו מנו אך יותקנו, ו/או שיסוהמכרנית כבתו יוצגו כרחהלא ב   

 

 

 :נותעבודות פיתוח ושו .6

 החני 6.1 

      רש;ם המג: בתחוםולכהיתר הבניה. לפי : םילכל הבניינ ל מקומות חניהסך הכ 6.1.1   

 אין.(: )לפרט אחר חניות במקום    

 .כמצוין בתוכנית המכר: מיקום ר הבניהלפי הית: חניות מספריש,  :משותפת(/תחניה לנכים )פרטי 6.1.2  

  ישמהצגת תג נכה רכה )עם נרוכש דירה להיתר, תימכר לוח ובנספח החניה גרש/סביבה/פיתכמסומן בתכנית המ חנייה לנכים    

 כה.ננכה, בין כלל דירי הבית וגם לדייר שאינו  שכ, ובהעדר רו(רהבומשרד התחמטעם     

 .יש: המערכת תאור ם משתלבות.בטון/ אבני: החניה לא מקור פתר רצגמ 6.1.3  

 יש.: שה לחניה מהכבישגי 6.1.4  

 נית המכר.מון בתכי: לפי סקוםמי אחת לפחות. :ספר חניות לדירהמ 6.1.5  

   .(מדתמוצ הלכל חני 1 ,שלטבאם )ה, לפי החלטת החברה. יטשב :פתיחה ן.יא :הלחנייסה בכנם מחסו 6.1.6  

 יתוח המגרשפ 6.2 

 החיצונית חבההר .יןיבנל כניסהה למבואת עד מהרחוב חיצונית יסהכנ רחבת תתוכנן רשהמג בתחום: סה חיצוניתרחבת כני   6.2.1 

 .לפחות ר"מ 20 של בשטח לצידו מלווה גינון לעב ומואר, ]ןיינלב הכניסה מבואת ברוחב ותלפח[ מרוצף  הסכני ילבש תכלול    
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 .כללפי תוכנית האדרי שתלבות/ אבן טבעית/אחרבטון/ אבנים מ: גמר חומר :גותמדר/יםבילש 6.2.2  

 ן טבעית.ים משתלבות/ אב: אבנחומר גמר .ש: ימשטחים מרוצפים 6.2.3   

 תאם י במים בהנגינון חסכו )על פי תוכנית אדריכל הפיתוח( .שי :צמחיה(. תרפצומ בתכניתימון על פי ס).יש :צר משותפתח 6.2.4  

  קלאות.להנחיות משרד הח    

 יש. : וחשבכולל ראש מערכת ממבמגרש  השקיה מערכת 6.2.5  

 ח שטל הכוונהלקה( כולה/ח רה)חצר, מעל תק רית המכנלפי תוכ :ריציאה לחצר מחד; יש: ת הגןולדירחצר, צמודה  6.2.6  

 ללא מערכת השקיה. ו לא מגונן   

 ,חות וכו'(שו צנרת,מרזב/ים, ), חלחול ביוב ומיםז, ן גישמה/ות, גיתכ: לדירות גן מודהצר הצותפות, בחשפירוט מערכות מ 6.2.7  

  (.רית המכניוצג בתוכ ושלא בהכרח ןייהענ )הכל לפי בויכי קשורת,תחשמל,    

 ספת ה נויציא ככל שיש .'מ 2.5ובעומק לפחות של  מ"ר. 7-לא פחות מח טש: יש, בת גןוירלדהצמודה  בחצר ח מרוצףשטמ 6.2.8  

 ."מ מכל צדס 30ברוחב פתח היציאה בתוספת  תמ' ולפחו 1.20של  ח מרוצף בעומק מינימלירטית יהיה משטלחצר הפ   

 

 יות. הרשו ודרישת יהלפי היתר הבנ :חומר: שות של המגר/גדר בחזית 6.2.9  

 .ולפי קביעת החברה מאושרתוכנית הפיתוח הת לפיה ממוצע בגוב   

 .אין :(תוחה בחלקהקומה פ) מפולשת ודיםמת עמקו 6.2.10  

 

 פותמערכות משות .7

 :מערכת גז 7.1 

או  ת המגרשבתכניהמתואר ם הגז, ובמיקו תם חברע בתאום קרקעי-צובר גז תת באמצעות ר מרכזיסידו :הכנה לאספקת גז  7.1.1  

חת צנרת להנת הנאה וזיק נההצורך תינת דתבמי ית.המקומ תורשעפ"י דרישות ה אחר שיקבע ע"י החברה ו/או וםניין או במיקבה

  .הגז ותחזוקתה

 הגז.נם בבעלות חברת וצנרת אספקת הגז הי ,כאמור הגז צוברמובהר בזאת כי 

 ;: ישי לדירהזמרכ רממקוצנרת גז  7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4ראה טבלה : וםקמי: יש. הדירה ךז בתואספקת גצנרת  7.1.3  

 

 :אשלכיבוי  יםסידור 7.2 

 עץ הבטיחות.הכיבוי והנחיות יו ע"י רשות ככל שידרש :גותחץ בחדר מדרמערכת להפעלת ל 7.2.1  

 .הבטיחותיועץ הנחיות ו רשות הכיבוי תדרישוע"י  כל שידרשכ: פרוזדוריםבמבואות/קת עשן מערכת ליני 7.2.2  

 .ועץ הבטיחותהכיבוי והנחיות י ותישות רשע"י דר שדרככל שי :מתזים )ספרינקלרים( –אוטומטית  יבומערכת כי 7.2.3  

 עץ הבטיחות.יבוי והנחיות יו: יש. לפי דרישות רשות הכתכולתןרבות ארגזי כיבוי ועמדות כיבוי ל 7.2.4  

 בטיחות.היועץ הנחיות בוי ושות הכיר ע"י כל שידרשכ עשן:גלאי  7.2.5  

 וי בשטחים משותפיםיבוארונות ככיבוי )הידרנטים( י , ברזאש כיבויו ויגיל מערכותכל סידורי הכבאות, לרבות רה: עה     

 מות לפי דרישות רשות הכבאות.מיקום וכ פרטיים, וא    

 ין.א: בחניונים מאולץאוורור  7.3 

 ן.אי: ות(הדיר )להזנת יתג אוויר מרכזות מיזמערכ 7.4 

 .אין ויר בחדר/ים לשימוש הדיירים:אג מערכת מיזו 7.5 

   הכניסה דלת ליד הקרקע בקומת מוקמוי הדואר תיבות :מיקום י.לדואר שגו 1לוועד הבית,  1ה, ירלכל ד :ות דוארבתי 7.6 

 . 816י"ות היובני תכנון תקנות ילפ אלומיניום חזית בעלות היווי ,בנייןל   

 : חריםנים אמיתק 7.7 

נים יובת בניבבניין ולט שימוש כלל הדייריםל חדר/ים ותפים(,שמ בחלקים)מערכות תאורה  מים, ית מים, מאגרואבומשות סניקה כמער  

 ם.ננים והיועציתוכנית המתכלפי  :וכמות מיקום .וכו' ובת הבנייןסמוכים לט בבנייניםאו  סמוכים,
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 תלמערכות תשתי המבנהחיבור  .8

 ית.ומשות המקחיות הרנה לפי: חצרל נפרד מונה מים: יש; לבית ראשי יםמונה מ: יש; ימרכז לקו מיםיבור ח 8.1  

 יש. :ביוב מרכזיחיבור ל 8.2  

 לל התקנת מונה.לא כויש.  :להוראות חברת החשמל בהתאם ,לרשת החשמל חיבור הבניין 8.3  

 .חיבור הדירה לחב' הטלפוניםולל כא שה להיתר(: לקיה )בון והבנתכנה לתקנות אםבהת :טלפוניםהלרשת חיבור הבניין הכנה ל 8.4  

  (.3.7.10 ףהכנה בלבד )ראה גם סעי .אין: (נטרנטאי/ה)טלוויזישורת תקן לרשת ר הבנייויבח 8.5  

 ל עם בפועשביצועבודות . במחיר הרכישה לוליםכדרכי גישה,  מכים, ניקוז,ומדרכה, קירות ת: כביש, פיתוח כללי הגובל במגרש 8.6  

 מקומית אינם באחריות החברה.הת עשה ע"י הרשוי  

  .היתר הבניה לפי, מכלים טמונים. יש: שפהאצירת אלם מתקן/י 8.7 

 .שות המקומיתהר ע"י: פינוי אשפה  

 

 כוש משותףר .9

 :ותףתיאור הרכוש המש 9.1 

 .ית המכרכנכמשותפים בתו ומנוס באם: משותפיםמקומות חניה  9.1.1   

 .אין: (חלקית פתוחה ועמודים, ת כניסהמקו) חלקית ולשתפמקומה  9.1.2   

  .אין מחסנים: צמודים לדירות ינםנים שאמחס 9.1.3   

  .יש: לובי( בקומת כניסהמבואה ) 9.1.4   

 ש. י: מבואה )לובי( קומתית 9.1.5   

 .(בכל אגף 1) ן(בניי )בכל 3מספר(: ) מדרגותחדרי  9.1.6   

  .בכל אגף( 1) )בכל בניין( 3: ותר מעלימספ: יש; מעליות ש;: יר מעליתפי 9.1.7   

 יש.הגג: נים על על ידי מיתק החלק התפוס חותפל: ג משותףג 9.1.8   

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

 ין.א: ותףדודים משחדר  9.1.10   

 ת מוסמכת שתדרוש רשואחר  וכל מיתקן, ריותמערכות סולא :כגון (ותשותפמ ו/אות וטכניות )פרטירכות מע : ישגגמיתקנים על ה 9.1.11  

 ן. על פי כל הדי   

 .; ישגינון שטח ללא : יש.שטח פתוח בתחומי המגרשו חצר 9.1.12   

 מחזור אשפה  טכניים, מרכזדרים וח שורתקתכות לרבות מערדרי ח: משותףרכוש  חלקים נוספים של הבית שהינםמיתקנים ו 9.1.13   

  המכר. שותף בתוכניותמ נים כרכושמסומהזה,  ט בפרקים אחרים במפרטכמפורומתקני אשפה ו   

 

 :משותףהשאין להוציאם מהרכוש  (מיםיבאם קי) חלק/ים 9.2 

 ילוט(., )ממדרגות יחדר 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 יה משותפת.לחנ גישה 9.2.3   

 מת כניסה.י בקוובל 9.2.4  

 .מתילובי קו 9.2.5  

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

 חדר מכונות.רגות אל ישה מחדר מדג 9.2.7  

 .)משותפים( ים/ות או מלובי קומתי לחדר/ים טכניגישה מחדר מדרג 9.2.8  

 .גגה לע יםפתמשו י מיתקניםל ידהתפוס ע –הגג  חלק 9.2.9  

 .תומעלי 9.2.10  

 (.רחבים מוגנים בדירותיש מ -)אין .ק /מקלטממ" 9.2.11  

 חברה כרכוש משותף.ככל שיוגדרו ע"י הים טכניים וחלקים יות, חדרט חניות פרטומות חניון למעק: חלק אחר 9.2.12  
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 ותףבית מש 9.3 

 שותף או בבית ת מוכר דירה בבימכר דירות(, הוק המח –הלן ל) 1974 – דתשל"(, ה)דירות וק המכרלח 6בהתאם לסעיף  )א(  

 של התקנון המצוי  ו משנה הוראהת מבטל אהחיל על הביית או שבדעתו לבה ון שחל עלשותף והתקנמיועד להירשם כבית מה    

 לה העניינים:ן; ואיינתו עוא מכר פרטים עלה זהצרף לחורט או לנויים להלן, חייב לכלול במפהמתייחסת לעניין מן העניינים המ    

 לק מהרכוש המשותף;ת חהוצא (1)    

 דירה;לד שותף הצמוק ברכוש המשיעורו של החל (2)   

 בקשר אליו;ות הבית המשותף ובשירותים המחויבים ות בהוצאיעור ההשתתפש (3)   

 ף;לטות בדבר ניהול הבית המשותסדרי קבלת הח (4)   

 דירות; מכר)א( לחוק ה3 ףך האמור בסעיו בדרבצ יכוןשהאחר שקבע שר  נייןכל ע (5)   

 בחוזה המכר, כמי שהתחייב  אף האמוריראוהו, על קטן )א(  בסעיף יםנים המנוייין מהעניישלא מסר פרטים על ענמוכר  )ב(  

 המשותף.  ין יחולו על הביתאות התקנון המצוי לגבי אותו ענישהור    

 

 :דירהל דהצמו ףק ברכוש המשותהחל עורו שלשי 9.4

  .שת הרשויותלשינויים בהתאם לדריוף מקרקעין ובכפהבהתאם לחוק 

 

 :יהול הביתנבר החלטות בדסדרי קבלת  9.5

 .1969 -המקרקעין התשכ"ט קבוע בחוקיה על פי היה 

 

 :ליוובשירותים המחויבים בקשר אההשתתפות בהוצאות הבית המשותף  שיעור 9.6

 ום הבית המשותף.תקנון שירשם, עם רישאם למוסמכות ובהתהשות הרשויות לדרי םאו בהתא/המכר ות הסכם ראותאם להובה 

 

 :תף(רכוש המשושיוחזרו ל או/ש המשותף )ווהרכהמוצאים מהחלקים  9.7

 ב ות המצ"ם בתוכניף השטחים הבאים אשר מסומנימהרכוש המשות יוצאו, בהסכםן זה מבלי לגרוע מהאמור בעניי      

  המכר. םכר ו/או בהסכרט המפמנים ביוו/או מצ      

 .ה של החברהשותף לפי קביעתמת הדירות בביויוצמדו ל צאים מהרכוש המשותףניה שבתחום המגרש מוהח תעמדו .א

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

 ותף. וצא מהרכוש המשמ גרש()ככל שיש במ חדר השנאים .ג

  שבבעלות המוכרת.לתא צמדו החניות ו, ילדירותות החני צמדו כליוית המשותף לא הב םככל שבעת רישו .ד

 

 

 לנציגות הבית המשותף.ו לקונה ורבשיוע םפימסמכים נוס ספח א'נ
  .הערות כלליות נספח ב'
 .זיכויים טבלת      נספח ג'
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 הדירות גות בעליועברו לקונה ולנצישימסמכים נוספים  – 'נספח א 

 :טנפרד של המפרבלתי ו כחלק רפו יצוכניות אלתו 10.1  

 דירה.ה)חיצוניות( של ומידות כלליות ל כל חדר ש מידות לתהכול 1:50 -דה לא קטן מת הדירה בקנה מיתכני 10.1.1   

 ומה.משותף בקהללת סימון הרכוש כוה 1:100 -ן מקט בקנה מידה לא תכנית הקומה בה נמצאת הדירה 10.1.2   

 מה.בקורכוש המשותף ון ההכוללת סימ 1:100 -א קטן מידה לבקנה מ יתטיפוסית קומה כנת 10.1.3   

 הכוללת סימון הרכוש המשותף  1:100 -לא קטן מרתף בקנה מידה ולשות; קומות מקומות מפ /הכניס תומתכניות ק 10.1.4   

 .1:200מוקטן לקנה מידה בצילום  יות אלו ניתן לצרףכניים מוצמדים; תתושטחים דיר   

 .1:100 -א קטן מלג בקנה מידה ומת גתכנית ק 10.1.5   

פת משות חצרת סימון הכולל 1:250ר בניה בקנה מידה בלת היתלק תמקומיהת המגרש כפי שהוגשה לרשו תכנית 10.1.6   

 וגינות צמודות.

 

 על פי לרבותכל דין ל בהתאםש למסור שיולחומרי הגימור, ת ורכהמעלכל  ושימוש חזוקהת יינתנו הוראות הת מסירת הדירעב 10.2  

 ין:בעניהמכר דירות  קחו   

 ם.על גימור הרי הדיבכיות שוטפות לתחזוקת כל רפעול )א(   

 ג אוויר, זומערכות מיחות, ימערכות בטות בהשירות המותקנות בדירה לר ותקה מונעת של מערכתחזוקה כוללת ותחזו )ב(   

 ה.אלומכניות וכיוצא בות אלקטרמערכ   

 שות.נדר תקופתיות, אםוורות שוטפות ן ביקת ואפיורותדי ()ג   

 ליצירת קשר. ספק ומספר טלפון/תקנים בדירה, לרבות שמות יצרןערכות המומוציוד  שלט טכני ותעודות אחריות מפר )ד(   

 

  ור שלרי הגימומות וחשל המערכה ית והוראות תחזוקתכנ  ייןה בבנהדירה הראשונת רה אשר לו נמסרימסור לרוכש דיהמוכר  10.3  

 ניין:עב המכר דירותפי חוק  ת עלאם לכל דין לרבובהת ש חובה למסוריהבניין ש  

 .הבניין על גימורםלות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי פעו )א(   

 וג רכות מיזמעבטיחות, מעליות, מערכות  קנות בבניין לרבותותהשירות המרכות עה מונעת של מקתחזוקה כוללת ותחזו )ב(   

 לה.באוצא ות וכיית אלקטרו מכנמערכואוויר,    

 .אם נדרשות ,פתיותותקאפיון ביקורות שוטפות ותדירות ו )ג(   

 ירת קשר.יצומספר טלפון ל קמות יצרן/ ספשרכות המותקנים במבנה, לרבות ריות של ציוד ומעמפרט טכני ותעודות אח )ד(  

 .מיליהיפקספר סומ ספר טלפוןבות מיתוח לרהפכות וין, המערנית המתכננים של הבשימת צוור )ה(   

 מערכות בטיחות  חשמל ותקשורת,טלציה סניטרית, ד של אינסבלות בפתשו( למערכות המAS MADEת )תכניות עדו )ו(   

 ור אמעל רוכש הדירה ה תב ולפיההאמורים הנחיה בכ יםוכר יצרף למסמכמה ה ובפיתוח.נומערכות אלקטרומכניות במב   

 נה( מיד עם מינויה.ת )הראשונה שתמודירועה של בעלי הוזמנית או הקבגות התם לנציאומסור ל   
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 פי בקשתוה לשיועברו לקונ נוספות תוכניותמשהב"ש, להלן  פי הנחיותל

 

 ( של מפרט פסצו מכר דירות )טולאמור ב המוכר יהיה, בנוסףל לבקשת הרוכש, ע המכר ובהתאם החתימת על חוז לאחר

 .ןספות כמפורט להלת נולרוכש תוכניו פח א', למסורנס 1974 –"ד שלהת

 ום ביצוע שלד הבניין.למועד סי ךוה בסמייהמועד מסירת התכניות  -

 ועד זה לפי בחירתו.הא רשאי להקדים מהמוכר י -

 

 המעגלים,ג חלוקת מעגלים, סוהכוללת  נית החשמל הדירתיתתכמסור לקונה את תהחברה  :שורתקחשמל ות .א

 .םניקצה, לוחות ומקרא לסימו, מיקום אביזרי וויררור / מזוג אוות למערכת און לרבלמיניה ותהכנ 

 

 רוני קטלציה הדירתית הכוללת מעבר עת של מערכת האינס: החברה תמסור לקונה תכניטריתטלציה סניסנאי .ב

קורת ומקרא י הביבות פתחלרפכין חין והשולורי קצה ומערכת הדקום אביזים/קרים( לרבות מיחמל קווי המים )ש       

 סימונים.ל 
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 יות ואזהרותהערות כלל –ב'  נספח

 לדירהו למבנה ותהערות כללי

  .היתר הבניה תים למועד קבלפהתק ן והבניה והתקן הישראלי,ישות תקנות התכנוהמוצרים והמלאכות יהיו לפי דרכל  .1

 .2010-"ע( תש3ס' תקן לאנטנת תק' )ממי .2

 ומיתקני אנטנות          פת )אק"מ(תוטה משיקל: מיתקני אנטנות ל799י תקן ישראלי, ת" לפי ידורי החובה,שטנות לקליטת ן לאנקן מיתקותיין יבבנ              

 ה אינדיווידואלית )אק"א(.לקליט              

טיח שבכל ר המבהסדר אחם ם קייהחובה א ריטנות לקליטת שידויתקן לאנברה מחובת התקנת מהחשאית לפטור את רעדה המקומית והו .3

 א תשלום.שידורי חובה בל קלוטיהיה ניתן ל הדיר

ימנע המרתף, ו/או להו המתחייבת לשמירה על איטום פעולה הנדרשת ו/אמצעות וועד הבית, ולנקוט בכל ו ו/או באמצול בעעלפהקונה מתחייב  .4

ביצוע ריסוס ים וורשים חודרנישצמחיה בעלת  שתילתרק, אי א אך ל ל, לרבותעירתף, כפי שפורט לאיטום המסיכון לכדי  יש בהש מכל פעולה

 .פתי למניעת קינון חרקיםתקו

  או גובה החלל בהן הן עוברות.וישנו את צורת ו/ו בתקרה קלה ו/או סגירה אחרת אמור יכוסכ ערכותמ .5

ל( )ברזנות מינרלים צוכן התחמ ,ם"עיניי" ידים,ג גוון,י מרקם, דלבטבעיות כגון: ה ו תופעותיתכנכפוף לתקנים, ובבריצוף וחיפוי  באבן טבעית, .6

 .וכללי המקצועת התקינה ושלדרי ףפו. הכל בכמוי חלודהמים דת בכתוהמתבטא

יטום פינות יבוצע ק ת ו/או שיפולים לארובחיפוי קי. ייםלבתקנים הישרא וגות( במידות לא פחות מהנדרשיעשו מרווחים )פ בחיפוי ובריצוף .7

 .ם(גי)גרונ

רכות לצורך מע ,םכבלי ,זקהמגרש, לחברת החשמל, ב חומי המבנה ו/אום בתלהעמיד שטח/י תידרש החברה י באםיודגש כק עת ספלמני .8

ובזכות  לצורך גישה, כן ןיניימוש במתקני הבשלרבות  ופשיתחם, הקונה מתחייב לאפשר גישה ינים אחרים סמוכיהמשמשות הבניין ו/או בני

 אלו. םיחם מיסי ועד בית בגין שטלו פטורים מתשלוים אכן יהיו גופ ובר כבלים. כמע למעהקרקות ועות רצח/ים לרבשטהשימוש והטיפול ב

 אך לא חלל ועלולים ליצור הפרעההנים ר תליית כביסה, מקטיאם יותקנו באזובוויר דוד המים החמים ויח' מיזוג האשל  מםויקמ .9

 פחות מן הקבוע במפרט.

עומדת בדרישות שרמת הרעש שלהם  יבויע חידותירק ב , יעשה שימושהקונהי יר ע"וורכות מיזוג האמעיסופקו ויותקנו  באם .10

 ים.געלרעשים ומפהתקנות 

וזאת על מנת מעת העמדת הדירה לרשות הקונה  תשונוחות בשלוש השנים הראבאופן תכוף לפ ,המוגןב להדגיש כי יש לאוורר המרחב חשו .11

 .ן שמהם עשוי המרחב המוגןהבטו תבקירו נמצאהמבטן האדמה ומופק ה חצץ(,) באגרגטים אימצלהראדון אשר עלול  לסלק שרידי גז

ומרפסות  , חניותתגינושטחים פרטיים, כגון ה ואשר יעברו בנם במבכות אחרות המשרתות כלל הדייריאו מער רתביוב או צניתכנו שוחות  .12

 ויקט. פרמתכנני ויועצי ה ומיקומן יקבעו עפ"י החלטת ת, מספרןפרטיו

, ומהווים ןיכים לכלל הבנייקורת, השיכן פתחי ביכד'( ווברות צנרות )מים, ביוב, ניקוז וען וו החניה, יתכא הירדה תלתקרסמוך ירות ובק ,ברצפה .13

 ם משותפים. קיחל

 בריצוף זה. ותיעעלולים לגרום לשקצפים באריחי "אבן משתלבת" לו דרכי נסיעה המרומעברים ואפי רכבים כבדים על שבילים,נסיעה ב .14

 .ההרוכש לא תיפגענה זכויות ובכל מקר .רשויותו/או אישור ה בהתאם לצרכי התכנוןומם החנייה ומיק תמקומו ספרבמ ייםנותכנו שיי .15

הנספח,  [, תגברנה הוראות28.11.18 -14למשתכן מהדורה  מחייב מחיר ט]מפר 1להוראות נספח ג' רה בין הוראות המפרטתיבמקרה של ס .16

 ן.דיל בכפוף לכ

 נה ההוראות.תגבר -עילין המפרט לת"( לבהדין ו/או המכרז )להלן: "ההוראו ראותחוזה ו/או הוהוראות ן הבי ירהסתקרה של במכמו כן,  .17
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 זיכויים ת טבל –' גספח נ

 
 וחדותהערות מי

  28.11.2018  - 14רה דוהון, מחיר למשתכן מחייב של משרד הבינוי והשיכבמפרט המק הנדרשים הינם אך ורו אל ריכוז זיכויים .1

  ע"מ.עיל כוללים מלקובים הנ ריםמחיה .2
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 דה. יחי -יח'

  ך. מטר אור -מ"א

 

 
 
 א תוספת מחירלנויים בהסכמה לכויים ושיזי
 

 תכולה אנוש
 לזיכוי ערך כללי

  כולל מע"מ

 מטבחן ארו
 העבודה, חיפוי בגובהארון המטבח  עצמו, משטח 

 יםוללה למים חמס מ לכל אורך המשטח,ס" 60
 זהמוגדר במפרט כול טבח, הכמ כיורווקרים 

 מ"א₪  1,000

 מיםסוללות ל

 בטיה, ומקלחתכיור, אמ חדרי רחצה:סוללות למים ב
 .ירה(הד לפי הקיים בפועל)

דרך -רב יםגין סוללה למים חמים וקרמובהר כי ב
 לקבל זיכוי.)אינטרפוץ(, לא ניתן 

 יחידה ל₪  200

 ליחידה₪  75 --- נקודת טלפון

 ת תקעבי
ים ולא גן ממשותף )לא מו עגלרגיל במע ת תקיב

 ח(.מעגל נפרד / כ
 ליחידה₪  125

 דלת כניסה
 ירותלמרפסת ש

 .דכנף הדלת בלב ןזיכוי בגי
 .(בפתחחובה לבצע משקוף )

 ליחידה₪  750

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


