
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

 למשתכן מחיר   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בע"מובניו סו גב וטאלבר
 

 
 04.08.2021 תאריך עדכון:                                                                                               28.11.18 – 14רה ודמה שב"משה

 עיר היין, אשקלון שם האתר:

  
 , גןחדרים 3 מס' חדרים:

  
 Bg :מדגם הדיר

  
 1 מס': 1באגף  דירה

  
 קרקע מס': הקומ

  
 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 זכות שהקונהוהבעל 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 טיפר  :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.הגמר ואביזרי 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,ליתברואה )כ 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 :6.2 יףסע

 .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 
 רים.וש הדיימישם 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 ותף )בית משו :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 שיועבוספיסמכים נמ 'ח אפסנ

 הערות כלליות.  נספח ב'

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

 , גןחדרים  3 מס' חדרים:  

 1 דירה מס':  

 קרקע :מס' קומה  

 ___ מס': חניה  

 ___ :מדגם בניין  

 1 :ףגא  
 

 

 מכר"רט "מפ

 1974 – דכר )דירות(, התשל"וק המלפי ח

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

 ים שונים(יבעניין חיובים וזיכו

 רה(התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדי כולל)                           

 

 (""החברהאו  ר/ת""המוכלן )לה    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 תתכניה  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

 

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

  וחצר צמודה דירתית. ציאה מחדר דיור()י מרוצפתרחבה  ות,ריש פסתמר(, מקלחתהורים ) חדר רחצה, (אמבטיהכללי ) צהרח
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   שטח הדירה .5

 :אלהכללים  המחושב לפי .______ מ"ר :הוא שטח הדירה

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

  –זה  ייןלענ

 ותףבינה לבין שטח מש הדירה לבין מרפסת השמש,ן לה, לרבות ביצה וחמש הן מה לביקיר המפריד בין הדיר – "קיר חוץ" (1)

 ית אחרת.דירה או תוכנה לבין בקומה או בינ

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

 ו את החיפוי.ני הקיר יכללפן בא יופחי בלא גימור; בקיר עם פני הקיר –" יר חוץים של קחיצוניפניו ה" (2)

 דירה.סים במפלל הסכום שטחי כדירה יהיה מפלס בדירה; שטח ה לכפורט השטח לגבי בדירה רב מפלסית יחושב וי (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 ח יצורף למפהשט

 1970 –, התש"ל ות(אגר)בקשה להיתר, תנאיו ו ן והבניהתקנות התכנוואם לנדרש בבהם תבחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגו (ד)

 תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(.  –)להלן 

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

 

 :ופן בלעדימשים את הדירה באפירוט שטחים נוספים המוצמדים לדירה או המש .6

 אין. :(1)בשטחשמש  תמרפס 6.1

 המוצמדת(; החניהם ה עם סימון מקוכנית שטחי החני)יש לצרף ת כנית המכר.תבכמצוין : ס'מ הרוקמ א/ל מקורהחניה  6.2

 אין. :(2)בשטחדירתי מחסן  6.3

 .אין :(3)מרתף דירתי בשטח 6.4

 .אין: בשטחצמד לדירה ומגג  6.5

 ר'(;ת שבילים ורחבה/ות מרוצפות ואח)ראה תכנית החצר המוצמדת לרבו רהמכ תיצוין בתכנכמ :(4)חטבש תמוצמדר חצ 6.6 

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

 ה(.הדיררצפת  לסמפמ ךמונה הייר ותסמת הפ)יתכן ומפלס רצמסומן בתוכנית המכר. ש כלכ :כביסהור מסת

  

 הערות לחישובי השטחים:

 המצולע הנוצר על ידי הקוויםוך צפה הכלוא בתרמרפסת הוא שטח הת לדירה; שטחה של ימרפסת חיצונ –" שמשמרפסת " .1

גובלים ירה הדה תירוקשל המרפסת ועל פניהם החיצוניים  ים שלהבנויהמעקים  ים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ אוהעובר

 ת.מרפסב

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

 שיש בה כדי להשפיע על להוהן מחוצה  קעהקר יין יחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחוםלמיקומה בבנ

 .שלשמ שיפת המרפסתח

בינו לבין חלק של דירה המחסן מפריד ות; כאשר קיר ן בתוספת שטח הקירקירות המחס יןלוא בהשטח הכוא , הןו של מחסשטח .2

 יר במלואו.יכלל שטח הקיהקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף למחצית הרוחב של  ח שמתחתרק השט ייכלל אחרת

 ס"מ;  20  קירות החוץ בעובית למתחי שטח תיאורטספת מרתף בתוץ של הוחהות ר, הוא השטח הכלוא בין קישטחו של מרתף .3

כאשר קיר  ית הרוחב של הקיר;תחת למחצהשטח שמ ל רקלייכריד בינו לבין חלק של דירה אחרת כאשר קיר המרתף מפ

  מלואו.ייכלל שטח הקיר בהמרתף גובל בשטח משותף 

המופיע במפרט  חצרח השט בין 5%ד ור של עעבשייה יר סט; תותהפקיבה ם, את שטח הקירות התומכיכולל חצרשל  חהשט .4

 ין השטח למעשה.המכר לב

 

 

 סטיות קבילות: .7

 קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה: לן הן סטיותלההמפורטות הסטיות 
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גדולה  טייהר תותר סשל חצ החטש ןובין השטח למעשה; ואולם לעניי 6-ו 5פים ח כמפורט בסעיבין שט 2%סטייה בשיעור של עד  )א(  

 לעיל. 4והערה  6.6סעיף רט בוכמפיותר 

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

 

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

 ק., בני בר7מצדה  :תובכת 03-6228642 פקס: 03-5403938 :טלפון 

 office@citycee-arch.com :דוא"ל 
 
 

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

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

 zisling@zahav.net.il   :דוא"ל 
 

 

 ודה ואביזריהירה, צי, הדהמבנתיאור הבניין, ה ב.

הבניין או  חזית בבניין, בתנאי שלא ישנו את ריםוחלקים אח חרותוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות אמה    *

 .תףשטחים ברכוש המשו

 .התקן הישראלי דרישותיו לפי ת יהוהמלאכו םיוצרכל המ *

 

 יןניבהור תיא .1

 ברה במתחם אחד." שיבנו ע"י החB,A"ידועים כדגמים בניינים דומים ה 2אחד מתוך  אגפי תלת ''גבוה''ם מגוריבנין  1.1

 .ולםלכ ףתשומ עיתת קרק ףתרת ממעל קומקומות למגורים  6למגורים( ועוד ת קרקע )בעיקרה הבניין כולל קומ

י החלטת פי, לפב אגראו ד מורכב ו/ותף אחבית מששמו כויר חברהל לפי החלטת הביהבניינים ייבנו בשלבים או במק

 . הרשות המוסמכת

             

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

 

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

 רך אחר.או לכל צו לעסק,

 

mailto:office@citycee-arch.com
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 של כל קומה קומות בבניין וייעודהפירוט ה – 1ס' טבלה מ 1.3

 

 :שרבמג ייניםשותף לכל הבנמ ףתרמ
 

 כינוי או תיאור

 הקומ

קומות מתחת/מעל 

 כניסהקומת הלמפלס 

 )ד( הקובעת לבניין

 תודירמספר 

 בקומה
 רותעה סוג השימוש

 --- -1 מרתף תקומ

סעות, מעברים, ימ ם,חניות אופניי ,חניות

ת, דרי מדרגוחות, ימעל, ותקומתי תומבוא

, םיטכני םיחדר, מאגרי מים וחדר משאבות

ת לפי רכות טכניומתקנים ומעפירים, 

 ת.שויוהמתכננים והרדרישת 

ים מם הסופי של המתקנוקימ

החלטת והמערכות יקבע לפי 

 .יםהמתכננ

ממוקמות ה ותיתכן ומערכות שונ

 .ים/רהאח ין אחד ישרתו גםבבני

 
 
 יין:ל בנכב
 

 ריאוכינוי או ת

 קומה

קומות מתחת/מעל 

 כניסהקומת הלמפלס 

 ד() הקובעת לבניין

מספר דירות 

 מהבקו
 הערות סוג השימוש

 עקקר ןלבניימת הכניסה וק

 1 :1באגף 

 2 :2באגף 

 2 :3באגף 

 בקומה( 5)

מבואת כניסה , )גן( מגוריםבכל אגף: 

עגלות/  חדר מדרגות,חדר , ת, מעלי)לובי(

כניות ות טכמערמתקנים ו פירים, ,אופניים

 לפי דרישת המתכננים והרשויות.

 .יריםלרווחת הדי רדח: 2באגף 

 

ברים, יות, מיסעות, מעחנ: בפיתוח

 , אשפה טמונה.גזצובר 

 1-5 מגוריםקומות 

 2: 1ף באג

 3: 2באגף 

 2 :3באגף 

 בכל קומה( 7)

, תתיוממגורים, מבואה קבכל אגף: 

 , מתקניםת, פיריםגוחדר מדר ,תמעלי

י דרישת המתכננים ות לפינטכ כותרעומ

 יות.והרשו

--- 

 מגורים עליונהקומת 

 )פנטהאוז(
6 

 2: 1ף באג

 2: 2באגף 

 1: 3 באגף

 בקומה( 5)

, מגורים, מבואה קומתיתאגף: בכל 

ת, חדר מדרגות, פירים, מתקנים מעלי

ים ת לפי דרישת המתכננומערכות טכניו

 ויות.שרהו

--- 

 וןגג עלי

 ()ראשי
--- --- 

, ת סולאריות, פיריםכומער ת,וגדרמ ירחד

טכניות )משותפות/ קנים ומערכות תמ

 ות.שויוהרתכננים שת המי דריפרטיות(, לפ

 ללא הפרדה בין  משותףגג 

 שלושת האגפים

 --- --- --- 7 סך הכל קומות למגורים

 )הראשי(. ג העליוןהקומות לא נכלל הג ייןבמנ 8 סך הכל קומות בבניין

 
  :ותוהבהר תורהע

  .הבניה יבטבלה בהתאם להיתר שינוייםו כנתיי (א)

 בתקנות התכנון והבניה ]כהגדרתה ן נייעת לבסה הקוביא הכניכניסות הלבניין, יש לציין איזו מה אחת כניסהמ ריותבמקרה שיש  )ב(

 )בקשה להיתר([.   

 

 :בכל בנייןראשי( ) ףמשות חדר מדרגות 1.4

  גג.ה עד למפלסתף רמממפלס מקורה : מדרגותאפיון כל חדר ; ף(גל אבכ 1) 3: ןיינב לכב :המדרגות י/דרר חמספ

   אין. :יםספנוחדרי מדרגות 

ותהיה חשמלית ללא ו/או עם חדר  24.81התקן הישראלי למעליות מס'  לדרישות םתאיות ת/יהמעל; : ישבנייןכל ב תמעליו 1.5

   .תונחת 8: תוילמעלנות מספר התח; ף(בכל אג 1) 3: בניין כלב המעליותמספר נות. מכו

  ן(.להוראות כל די םיין, בהתאבנל יש. )באחת בלבד בכ :)*(פיקוד שבת מנגנון ;8,8: תומעלילמספר נוסעים 
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כל מעקה ועד לתקרת התא ולקירות התא יצופו פלב"ם בלוחות אנכיים. על הקיר באחורי תותקן מראה מגובה ה :את לכ גימור

נור או תב צבוע צבע סופייה צבועה בקרת התא תהמ"מ לפחות. ת 27של  יבבעוש שי או רניטא תצופה בגהתרוחב התא. ריצפת 

מאסף מטה מעלה )בקומת הקרקע מאסף  : יהיהפיקוד המעליות .היפעקישירה או  בה תאורהותותקן מונמכת  הקרת תכוסה ע"י

 ד".הפיקוד פיקוד "יע היהיה, ורש האותיה בת אחת לשנידואו יותר, שהינן צמו יין הכולל ארבע מעליותלשני הכיוונים(. בבנ

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

 .אין :מרעמדת שו 1.6

עיף בהתאם לס יהולחב' הנו/או  דיירי הבניין ותנציג מעלית בעלת מנגנון פיקוד שבת, שהפעלתו תקבע ע"ימובהר כי הכוונה ב – "תבת ש"מעלי  )*(

 .1969-ט"כתש יןקערהמקוק  בח ז' 59

 

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

 

 .,להרגי בוילשבמתועשת ו :השיטת הבני; השלד ת מהנדסוניתכלפי  :שלד הבניין 2.1

 ; דלשה דסמהנלפי חישובי  :עובי .םמנטים מתועשים/טרומייו/או בטון מזוין מאל בטון מזוין :חומר :ת קומת קרקערצפה ותקר 2.2

    .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  :טיבידוד אקוס 1045 קן ישראל מס'י תלפ :ימרתוד ביד

  .1045מס'  לפי תקן ישראלי :בידוד תרמי; השלד לפי חישובי מהנדס :יבעו .ויןן מזבטו :חומר :מתיתותקרה קו פהרצ 2.3

  .1ק חל 1004' מס לפי תקן ישראלי :סטי. בידוד אקויועץחלטת הלפי ה :בשיטה

  מניעת החלקה.שות התקן הישראלי לירלד ם יהיה נגד החלקה בהתאםין המגורייף בנצויר

  השלד. : לפי חישובי מהנדסעוביהשלד.  מהנדס תכנוןמבטון, לפי  םועשימת םאו אלמנטי, ויןזמ: בטון מרוח: הבניין תוגג 2.4

  .1045לפי תקן ישראלי מס'  :תרמיד וביד .יםטינבלרם הקניודרישות הת ות היועץלפי הנחי :טוםיקוז ואישיפועי נ

מתועש /מתועש באם מכלול .דלהש מהנדס ותנחיהו ליהאדריכ התכנון לפי להבשילוב רגי ה,ת למחצמתועש/מתועשת: חוץ תוקיר 2.5

 , (רחא וא גאו בלוק תאי )איטונ ,גבסבלוקי לוחות גבס, בדופן פנימית של קיר החוץ ובצד הפונה לדירות,  ,למחצה

 . 1045' מסישראלי  לפי תקן :מיבידוד תרהמהנדס. ן ונתכ : לפיעובי ינה הרלבנטית.מידה בתקלעוף פכב לוהכ  

 ירוק" של מכון התקנים הישראלי. "תו תקן ליעבהיו ים יפנ רותיקתקרות ו עיצב

 :גימור קירות חוץ 2.6

 נאים בהיתר הבניה.לפי התהכל  .רחאח שיק ויפיח או/, ובן מלאכותיתת ו/או אאבן טבעי: עיקרי וי,יפצ/חיפוי 2.6.1

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

 וחלוקת הציפויים בתאום עם הרשות המקומית. , גווןוגות סלשנ היה רשאיל יריכדאה :י אחרפוחי 2.6.3

 נדסמה נחיותהאו משולב, לפי ו/ (אחר ואו/ גנואיטי )את קולבאו ו/ או בלוקי בטוןו/ ויןמז בטון :חומר :הדירותקירות הפרדה בין  2.7

 . 1חלק 1004 פי ת"י ש עלהנדר קוסטיוד האיעור הבידש אתובכל מקרה יעניקו  ,האקוסטי השלד והיועץ

 ן כנודס, גובה לפי תהמהנ תכנוןו/או משולב לפי  : בטון ו/או בלוק)ככל שיש(: חומר וגובה חצרות/מרפסותקיר הפרדה בין 

 .ליכרדאה

 :)בכל בניין( ותמדרג ירדח 2.8

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

 לית יבוצע על פי הוראות כל דין.עמוה

מכון תקן ירוק" מטעם תו " לבע)ילי יח וצבע אקרטם( כדוגמת הריצוף + חיפוי בשיפולים )פנלי :חומר :פניםגימור קירות  2.8.2

 תקרה.י( עד להישראל התקנים

 הישראלי(.  יםנקוק" מטעם מכון התיר קןת בעל "תו) יד סינטטיסוטיח  :חומר :התקר רוגימ

 םתקניות ההתאם לדרישצמנט לבן ב לן או טרצוניין המגורים יהיו מאבן נסורה או גרניט פורצמדרגות ב :תמדרגו 2.8.3
 

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

 פי כל דין. לע עציבו לית/יותהמדרגות והמע טי לחדר/יסוקהאהבידוד  :ד אקוסטידובי 2.8.4

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

   המדרגות. ירחד תצעובאמ :לגג יהלע 2.8.6
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 :)בכל אגף( תקומתימבואה )לובי(  2.9

רמיקה או גרניט ק או ()שישנסורה  יפוי קשיח, דוגמת אבןחב יהיהים ירות פנגימור ק :חומר :קומתיתה ואמב גימור קירות פנים

 יםון התקנמכ טעם" מקורקן יו ת"ת בעל)יבוצע טיח וצבע מעל החיפוי הקשיח  ,ותלפח פורצלן, עד לגובה משקופי הדלתות

 עד לתקרה. הישראלי(

כת לא במקרה של תקרה מונמ. (ילראהיש ן התקניםמטעם מכול "תו תקן ירוק" עב)סינטטי  סידטיח +  :ררה: חומקתגימור 

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

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

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

 תקנים הישראלי(.מטעם מכון ה" וקרי"תו תקן  על)ב ע טיח וצבע אקריליצובי מעל החיפוי הקשיחסה. ניהכ

 קורטיבית.קרה דת וא נהת משו/או תקר "(,ל תו תקן ירוקי )"בעסינטט סידטיח +  :חומר: גימור תקרה

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

  .ניעת החלקהמל 2279הישראלי 

טבעי צבוע  טוןב :רחומ: רהגימור תקטי. במלבין סינטצבוע ב, ו/או טיח ו/או משולעי בטון טב :גימור קירות חניה: חניה מקורה 2.11

יות, נח וןשופעת, כולל סימלא מ עהבמסמוחלק  בטון ה משופעת בין הקומות.עסבמ : בטוןניהרצפת חגימור . טטין סינבמלבי

 .ועהתנה ץעות יוי הנחימספור ושילוט לפ

  .6.1.3ף תוח סעיעבודות פיאה : ררהת מערכת תאולרבו מקורה גימור חניה חיצונית לא       

 : רים לשימוש משותףדח       2.12

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

 .קניםמכון התירוק" מטעם  ו תקןבעל "תבעים, ל הצד. כיספוליסינטטי דוגמת  צבוע בצבעטיח  :הרתק רגימו       

  .משולב ואאו פורצלן אריחי קרמיקה או טראצו  :הפצר רוגימ       

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

 -טכניים רים בחד :הגימור תקר. (ארונות חשמל, מים וכו' ,ותחמ)למעט גוד, יסילופגמת ע סינטטי דוצבב צבוע: טיח גימור קירות

 טעם מכון התקנים.ק" מרוי ןקתו תם, בעל "צבעיכל הי. ע סינטטע בצבן צבובטו

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

 ה.הבניר יתאו לפי ה שפה טמונהת לאבורו: אצירת אשפה

 

  :ותהער

 .תקנים הישראלין המכו עםבעלי "תו תקן ירוק" מט ת פנים יהיורוקיו בעי תקרותצ כל. 1

 תאם לדרישות התקן ה בהיהי )בדירות ובשטחים המשותפים(השונים ן ייבנה קיחלבריצוף ל הה שקלהחדרגת מניעת ה .2

   .למניעת החלקה 2279הישראלי 

 

        די מערכת פתיחה חשמלית הנשלטת על י תלם מזוגגת, בעיוינמואלדלת  תהיהניין הכניסה לבדלת  :ןיינבל תשירא דלת כניסה    2.13

  .שמןיר זחומאינטרקום        

 דלתות אש, כולל מחזיר שמן. :ר מדרגותחד תתודל    2.14

 .דלתות פח: דלתות חדרים טכניים    

   אין.: ימתקודלתות לובי     2.15

 .יש :משותפים וחלקים חדרים ,ים טכניים/חדר יות,נח ,קומתיותות ואמב ,מדרגות חדר לובי,, ןלבנייבכניסה , הרותא    2.16

       ולחצן מתוך  מבואה קומתית/בחדר המדרגותבת לתאורת לילה קבועה קומה, ומנגנון של כב רת אוהדלק לחצןיו יה םיורבבניין המג  

  .אה קומתיתובמ/תורגדמהבחדר לקת  אור הדירה להד  

  האדריכל. צוביעי ד(  בגוון לפהחיצוני בלב חר )בחלקםופף צבוע בתנור או ציפוי אכמפח  :חומר :םמיו זגות חשמל, ונאר    2.17

 אין מחסנים. :דירתייםורה במחסנים את      2.18

   ים לפי של הבניין/ הזנה ממערכת החשמל של הרכוש המשותף .שי :למערכות אלקטרומכניות משותפותלתאורה וחיבור חשמל    2.19

  גם  וישרתו וךמהס נייןאו ימוקמו בב/ו וךמהס ןיקמו בבניישרתו הבניין, אך ימו ן מהנדס החשמל )יתכנו מערכות משותפות אשרנותכ   
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 ות השונות(.הרשוי לאישור הבניין, בכפוף   

 ומית.המקדרישת הרשות ומואר. עיצוב המספר יהיה לפי מספר בניין חיצוני  קןבחזית הבניין יות מספר בניין:   2.20

 

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

 :*הה הדירובג 3.1

 .מ' 2.50-פחות מא ל תקרהחתית התד עף והריצהדירה מפני  הבוג   

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

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

 

 ה בשטח המינימלידירה הרה גובקבכל ממשנה. יות ותקרות מוקמ תכומנהיטות, ת, מערכות, בלורולמעט תחת ק: הערה *

 ע על פי דין.ובהקי מן הגובה המינימלל פי התקנות לא יפחת ע הדירלקי בוע לגבי חקה

 

 אותה. המשמשיםבדירה ובשטחים המוצמדים לה או  ם וגימוריםרשימת חדרי – 2טבלה מס'          3.2

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

 
 

 (1)רותימר קוח אורית

 (2)ותקרותירות קר גמ
 (4)יחיפודות אריחי ימו

 בס"מ()

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

 ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א 

 בשקלים חדשים
 תהערו

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

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

 (1) בטוןי קבלו ,וןבט מטבח
 אין (3)ראה  (2) ראה

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

 .ת בהמשךט בהערופרוראה  אין (3)ראה  (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) בלוקי בטון בטון, םריוה הנשי חדר

 ממ"ד
 זוין ן מבטו
 א"אות הגלפי הור

 .המשךהערות ברוט בפראה  אין (3)ראה  אהג" טרפמ ילפ

 לילכחדר רחצה 
 ()אמבטיה

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

 .שךבהמ ת בהערו טרופ האר

 אין (4)ראה  רצלןופיט גרנחיפוי 

 הוריםחדר רחצה 
 (מקלחת)

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

 .ךשמהב  בהערותראה פרוט 

 אין (4) הרא לןרצט פוגרניחיפוי 

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

 אין (3)ראה  2.6סעיף ה אר (1)ון בט יוקבל ן,בטו רחבה מרוצפת 
 .2.6חיפוי/ציפוי קיר חיצוני ראה סעיף 
 ראה גם פרוט בהערות בהמשך.

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

 

 לטבלה:והבהרות הערות 
 

  :חומר קירות (1)

 להלן: נאיםס בתוחות גבלאו בס י/בלקי גן תאובט יקולב/ןטוב יבלוקבטון/ :יים מהיו עשובדירה יצות הפנים קירות ומחי

 מ"מ לפחות. 0.6פן הפרופילים ודעובי  -

 לפחות. מ"מ 70ים פרופילרוחב ה -

 ינראלי(.מ"ק )צמר סלעים / זכוכית / מק"ג ל 12בצפיפות של לחות  2" דודיב -

 אחד מאלה:הגבס יהיו מכל צד של מחיצת 
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שופר לנגיפה בעל מו"מ לפחות, מחוזק מ 15.9עובי בוח ן לו לחילופי, א(יתמורק דו צהיחמות )מ"מ לפח 12.5בעובי  לוחות 2 -

 .(ותחק"ג/מ"ק לפ 1000צפיפות גבוהה )

 יצרן/ספק הלוחות.התאם להוראות ומפרטי היהיו ב עויצפרטי הב

 ת התאמתם למפרטיו.וחות ויאשר בכתב אר התקנת הלספק הלוחות יבצע פיקוח צמוד אח /יצרן

 

ות אלו ניתן שמעטפת הפנים של קירשת למחצה, עוהמתועשת / מת יטהם בשמבוצעי ץהחוות כאשר קיר יה,ורו הינבב :ץוח תקירו

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

 " או מבלוקי בטון. םיכעמידים למיצרן "ע"י ה גדריםוהמ קיםהקירות בבלו ויבנ הרקמ לבכ הצרח יבחדר, בכל מקרה. " םתרמי של בנייני

 

 :תקרות/גמר קירות (2)

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

 .בןל :גוון .+ צבע אקרילי עורףהנחיות פקוד הל

 : לבן.וןוג .+ צבע אקרילי הנחיות פקוד העורףל םבהתא הן הגמר יהיבמרחב המוג .טטיסינ+ סיד טיח  :תוקרת רמג

 (: צבע אקרילי.)בתחום ללא חיפויצה חרי בחדרירות קר מג

 

 :במרפסותגמר קירות 

 וסף. נגמת כלל החזיתות ללא תשלום ת יהיה כדוגמר הקירות במרפסו

בנוי ו א הרלבנטייםהתואמת לדרישות התקנים  תימשולב עם זכוכום ינימעקה אלומ(. חרתע אבנק )באם לא :תוספמרהת וקעמוב עיצ

 חזית.ת הכדוגמ

 

 . התקנים הישראלי לי "תו תקן ירוק" מטעם מכוןהתקרות וקירות פנים יהיו בעי עבצ כל

 

  :ףצורי (3) 

ים בכבישה רצמיו: אריחים  314י רתם בת"הגד עפ"י ן(,לורצצלן )גרניט פרפו וגמס םיחיאר יותקנו בכל חלקי הדירה ובמרפסות י:כלל 

 ה הרלבנטיות.שות התקינה והחקיקסוג א' העומד בדרים יהיו מיחיראה (. Blaוי כינ) 0.5%-ולה משספיגותם הממוצעת אינה גד

 י הקונה. "ע וחרבנשוון ולג ם לדגםורק מאותה סידרת ייצור בהתאאריחים אך בכל מידת אריח יותקנו  

הקירות חיפוי  רגמין בכן צואם  לפחות, אלא ס"מ 7בגובה ומאותה סדרת ייצור יצוף רהירות מחומר היקף הקים בכל יפולל שולכי ףויצהר

  וץ מחופה בחיפוי קשיח אין צורך בשיפולים.הם קיר החבמקומות ב קשיח.

 ט להלן.מהמפור א יפחתוה ולחלקהל ותדגתנה – 2279ת"י  ותשריבד עמדוי יעודם, ירה ובבניין, לפהמותקנים בדיהריצוף  גיסו

 .11R –לחת תא מק . רצפת10R –. חדרי רחצה R-9 –מגורים  חדר

ונים מכל סדרה דוגמאות/גו 3-סדרות של ריצוף ו 4המוכר יציג לקונה, לכל הפחות, , או לחיפויועד לריצוף, יח, המיראת דמי לכל

 בגוון בהיר ניטרלי. ים יהיהעצמבין הגוונים המו  לפחות אחד .ריםוגת מודירחים בשימוש בישכום יצום נפמאות/גווניהתואמים לדוג

 (. LAPPATO" )"מבריק חלקית ורבגימתהיה ות הסדר חת מביןלפחות א

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

 ע"י הקונה.שנבחר אריח של ה ולטשן הלגוו

ם מכל סדרה התואמים דוגמאות/גווני 3-ת של ריצוף וורסד 4ת הפחו לכליציג לקונה, אריח המיועד לריצוף המרפסות, המוכר  תלכל מיד

דמוי מהם  אחד לי,ון בהיר ניטרובג יהיה צעיםהמו גווניםת מגורים. לפחות אחד מבין הימוש בדירוונים נפוצים ושכיחים בשגולדוגמאות/

 ה.לשימוש בדיר תואמת לגוון/דוגמא שנבחר ע"י הקונה אמוגאחד מהם בגוון/ דפרקט ו

אריחים מסוג סוג א'. . מס" 60/60ות יחים במידרא: (תורחבה מרוצפת חיצונימרפסת שרות, , )למעט חדרי רחצה הדירה לבכוף ריצ -

 פורצלן(.  יטנגר) ןרצלפו

 ס"מ. 33X33 ס"מ, 30X30אריחים חירת הדייר ממידות בל: רותשי תפסמרו י רחצהרדבח ףריצו    -

 . (ןרצלט פוגרני) פורצלןמסוג  יחיםרא. סוג א'     

 מ.ס" 33X33ס"מ,  30X30אריחים  יר ממידותלבחירת הדי :(בחצר) מרוצפת חיצונית ברחבהריצוף  -
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עיל ת למידות האמורומ"ר ומעלה על המוכר להציע בנוסף ל 15 ןבמרפסות ששטח .(לןגרניט פורצ) לןצרפומסוג  . אריחיםא' גסו      

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

 

  קירות:חיפוי  (4) 

 רת סוגינה הרלבנטיות. )בחיא' העומד בדרישות החקיקה והתק וגס (ןלן )גרניט פורצלורצה או פקרמיקחי יריהיה מא חיפוי קירות י:לכל  

נה. י הקורו ע"מאותה סידרת ייצור בהתאם לדגם ולגוון שנבח ורקו אריחים אך חלטת המוכר(. בכל מידת אריח יותקנהה להינ יחראה

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

05X20  ,50ס"מX25 60, ס"מX51 60, מ"סX20 מות למפורט וכן במידות דוים , אריחהקונה בהסכמתמוכר יהא רשאי להציע, ה .מ"ס

 במחיר הדירה. ינוי כל ש נוספות ללאבמידות 

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

 טיח + צבע אקרילי. – קרהפוי ועד לתהחיעל הדלת לפחות. מ

 רות תואם מאחורי קי יחיפו - BIידת ביח תנור אינו.  כאשר ה(ח העבודה )מעל ארון תחתוןטשאורך מ ס"מ לפחות לכל 60בגובה  ח:טבבמ 

 ילי. אקר עצב + יחט :ותריקי ובעל החיפומ הריצוף(. מ' מעל 1.50י ועד הרצפה )גובה העליון של החיפוי הקרמסף בקו ה וסביבוהתנור       

זהה לגמר  יוגמר וחיפו ש()אם נדר קוסטימובנית כולל בידוד א סגירהיש לבצע  ,הקי הדירבכל חל אנכית או אופקיתלויה נרת גצל      

 הקירות. 

 

  הערות:

 ר בעמ עתנילמהרלבנטיים דרישות התקנים  פילודין האות באזורים הרטובים ייאטמו לפי הור ות והנקזיםרצפירות, הקה ם:איטו

 מוכים.יין/חדרים סבנ ימים לחלק  

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

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

 ם".עד גובה "אריחים שלמיו לפחות, אלה בטב המצויןבה לגו דעה עשי ותרחיפוי הקיגובה   - פוי קירותיח 

  .מס" 60 -פחות מ ןקמורות שאורכפינות  באם יש ,PVCאו  ניוםמילופיל אמפרו תנופי יבוצעו –פרופיל פינות בחיפוי 

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

   ןוכנית המכר, וככל שתותקו בכלל, בתבמדויק ו/א ,תסומן הכרחבהר כי לא במו ,באם תותקן– ות/ורה, קהולרגפ 

  לב.ו/או משוו/או אלומיניום  פלדה אוו/ עץ ו/או בטוןמ יהתהיה עשו        

 תרכוות למעארונ ,בחמטן רופים, בגב אחזיתות מחוקירות ו ילמעט בשולס"מ לפחות,  7בגובה  ,)פנלים( מחומר הריצוף – שיפולים

 נות )גרונג(.קיטום פי ולים, ללאם. חיפוי ושיפרים טכנייזווא

נדרש  לריצוף טראצו לפחות. מ"מ 3של  (תופוגביצוע מרווח בין אריחים )נדרש , לריצוף וחיפוים ניתקישות הדר לפי – ת(וגומרווחים )פ

 לפחות.מ"מ  1 מרווח של

 

 :תוארונ 3.3

 

  תון:תחח ארון מטב  3.3.1

 ורכו לקירות המטבח.כל אוד במצמטבח תחתון ה רוןה יותקן אדיר לכב           

 המפורטות להלן: תובים ולהנחיהארון יבוצע בהתאם לרכי 

יריים הכנה לכ ,יורלהתקנה שטוחה של הכ כיור, חיתוך פתח המתאיםת למדפים, תושב הארון יכלול דלתות, מגירות, -

 נה למדיח כלים. , הכצתה(הלונקודת חשמל  גז לבישולדת נקו ,הטוחקנה שתהלים מתא תחפ וךת וחית)תושבו ותנבומ

 ס"מ. 60-ות, יהיה כעומק הארון, כולל חזית הדלת •

 ריצוף.י הס"מ מעל פנ 90-גובה סף עליון של משטח העבודה יהיה כ •

 תחתית של תוברטייעת מנל יםמיד למיפוי עחובמ "ס 10-כ קל( בגובה שלבתחתית הארון תותקן הגבהה בנויה )סו •

  ן.הארו

 מ"מ לפחות. 17-18)סנדוויץ( בעובי  לבודמעץ  ום יהין והמדפיגוף הארו •

 מ"מ לפחות. 5-6)דיקט( בעובי  דובלץ יהיה מע גב הארון •
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 . לוחות פוסטפורמינג / MDFץ לבוד )סנדוויץ( /מע היינה עשויותדלתות הארון ת •

לות יסנה בעלות מהיית תו. המגירוומקע לולכגובהו  לכל ת,חולפ מס" 60חב ות ברורגימ תול יחידהארון יכל •

 ופיות ממתכת.טלסק

ם נייות מכו פתרונ, יותקננדרש ולא יותר. ביחידת הפינה של הארון םאאחת בלבד, ארון המטבח התחתון יכלול פינה  •

 ערך.נשלף כדוגמת מג'יק קורנר או שווה  לאחסון

 לן:לה טיםהמפור םיכיבם לרתאבהו בח יהיות המטנרוא יציפו גיסו    -

 רמינג. ידיות מתכת.ופפוסט / י: פורמייקהציפוי חיצונ •

 ה.קייממין או פורציפוי פנימי וגמר מדפים: מל •

 :ןר כמפורט להלגוונים שיציג המוכר ו/או הספקים שיבחר המוכם ונה מתוך סוגיסוגי הציפוי וגווניו יהיו לבחירת הקו   -

אחד מהם בגוון בן ובע לצבירה, אחד מהם לבחים שונים וונג 5ות נה לפחוקי הבפנ יגהצכר להמו ני: עלוציח יציפו •

 ניטרלי.

  בן.ציפוי פנימי: בגוון ל •

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

 אלים המובנים )למליהכלים החשנת קתהו לשיועד תוקומ, במיםדפומדלתות לרבות  ו,תומטבח בשלק את ארון המלספ

 לרבות ההכנות הנדרשות.ים( חלל

ור לכיבחלל שמתחת  תותקןהכנה למדיח במקום המיועד למדיח, ניתן שה חבין ארון מטלרוכשים המבקשים להתק -

 ישמלושקע ח חמטברת הקען פוב ולסיח לביוימדה לעתידי ש ברז, חיבור :3.6בסעיף  תכלול את הנדרש המטבח. ההכנה

 פרט החשמל של המפרט(.רש ב)כנד לפי תקנות החשמן למים מותק וגןמ

 

מ"א  1עד  מירציע לדייר להתכנון המטבח הספציפי המוכר יהיה רשאי להל מהאתהבים ומעלה, חדר 4.5: בדירות הערה

ת קבל אונה לקט ההחלי. ( אי"חצי " / י"בח )"אות המטרקיל דינו צמותחתון שאטבח מ"א ארון מ 2 -ארון מטבח תחתון ב

וספת גמר מלא בכל היקף תב טוראות המפרת "אי" / "חצי אי", יתוכנן ארון זה בהתאם להדוגמון כתחלארון תהמוכר הצעת 

 הארון.

 ;שךראה הערה בהמ מידות: (1)  

    

ת א פחולבי בעו דהובח עמשט נהקולבחירת היותקן  וןתחתהארון הלכל אורך  ר:משטח עבודה מעל ארון מטבח תחתון: תיאו

 4440 ת"י  ים,ונטיולרההתקנים  ותדרישל כדוגמת אבן קיסר או שווה ערך(, העונהרית )פולימ מאבן טבעית או - ס"מ 2-מ

 חהוטשלהתקנה המשטח יותאם לחזית הארונות בכל היקפם.  ס"מ ביחס 2ה של בלטעם שוליים בהלפי העניין(,  1,2)חלקים 

י להעדיף התקנה ללא קנט שאה רהקונכר )ומע"י ה ייבחרו פן עיבודשאו גבהמו יוןקנט על ןקותי טחמשה קףר. בהישל כיו

 אי ביצוע זה(.  גיןיכוי בינתן ז. לא יכולל אף מים בכל היקף המשטח ,ככל הנדרש חטשבחזית המ עם עיבוד מוגבה

 המוכר בחר המוכר.יש יםקפהס אור ו/כוהמ ע"י גווצות שיגמאדו ון ומג ךוקונה מתלבחירת ההיה משטח העבודה במטבח י גוון:

 ניטרלי. אחד מגוונים אלו יהיה בהיר , וגוונים לפחות 3נה הקו ינציג בפי

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

   

 אין.ארון מטבח עליון:  3.3.2 

ון ראמ"א  1מיר עד לה ציע לדיירלה יאשה ריהיכר ומהי פציפהסח ן המטבנותכל מהאהתב ,ם ומעלהחדרי 4.5 רותבדי: הערה

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

 :כמפורט להלן ת הצעת המוכר יתוכנן הארון העליוןנה לקבל אהקוהחליט 

 .ינותפ לאי לוהמשכרציף  ההיי ןהארו  •

ובתנאי  ס"מ 60מ לפחות. ניתן שגובה ארון עליון יהיה ס" 30קו מועס"מ לפחות ו 75ליון יהיה הע ןורהא של בהווג  •

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

 ול לפחות מדף אחד לכל אורכו.עליון יכל טבחארון מ  •

 ח התחתון.מטבה ןארולגבי  טרהמפשות רילדם ה בהתאון יהייעלה חון המטבוציפוי ארנה מב  •
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    .נספח ג' אהר :הכיור, הסוללה, החיפוי , משטח העבודה,המטבח תארונו לזיכוי בעד ירמח

 

  , (דוויץ'נסלבוד ) עץמ עשויתחתון  ארון יותקן, בדירה רחצה יחדרבכל אחד מ אחרים )ציין(:ארונות  3.3.3 

 MDF 5ה מרם בבמי דהמיאו סיבית עP 310ן קת פילEN. באורך  ת הקונה. הארון יהיהחירלב חנואו מהיה תלוי הארון י  

 מחרס / שיש / ניאו קוורץ  ליעבודה אינטגררים בלתי מחלידים, משטח ים, צית, מדפל דלתוולהכ ס"מ לפחות 80מינימלי של   

 .ס"מ 45X25דותיו מיש משולב בכיור   

    ן.יא :הצחהר ד ארוןעוי בלזיכ ריחמ                   

 

   :תהערו

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

 ך.מטר אור 1.25-פינה לא יפחת מ כלמ ןטבח תחתוי של ארון מהאורך המזער 

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

  למדיח, תנור, המיועדים יםחלל ך הארון.מחושבת פעמיים באור פינהך קיר המטבח. רואד לדמיתמידת אורך הארון התחתון  

    ארונות. ה רךבאו יכללו ונותרהא ךוהמשולבים בתרר( ט מק)למע כיריים וכיו"ב

 םימקיי חבטגב ארונות המבון כי יתכן ובקיר שבי, על הקונה לקחת בחשעצמ יצועבוארונות המטבח בור זיכוי ע ה שלרקבמ (2)

 ם אלו לצורך תחזוקה.ח/יפשר גישה לפתלאן/ים משותפים. יש פתח/י גישה לקולט

 .רוכשאת ה הברחהה תנחבו במועד ו בעמנים שהחברה תקזח ולהי וח על בחירתו על פבאחריות הקונה לדו (3)

 

 כביסה: תים לתלייתקנמי 3.4

 .קן חיצוני לתליית כביסהממרפסת השירות יותקן מת

              סהחבלי כבי 5ס"מ,  160באורך מינימלי של  לים לגגו (מגולוונותמתכת ) בעל זרועות: ()קטנה ליית כביסהלת ןמיתק      3.4.1

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

 מ."ס 800-סה לא יפחת מצטבר של חבלי הכביוהאורך המ

, יר המבנהוונת על קרפסת שמש, שמשמעו מתקן ממתכת מגולר/משווה ערך בחצאפשר שיותקן מתקן  ן:לדירות הג      3.4.2

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

  ס"מ. 160 לי שלמינימ 

 3עם עמוד הכולל לפחות ה( סתובב )קרוסלה במתקן מהמיר מתקן זי החלטתו, ל"עפ י,אשריה הי ריבדירת הגן הדי -

 שטח מרוצף.מאו ל/טון וטח בובע למשמקו יביצת. המתקן יהיה נוולוגם או ממתכת ממיניומאלו זרועות מתקפלות

 .UVדים לקרינת היו איכותיים, עמיבלים ינים החקתבכל המ 3.4.3

בתחתית  ס"מ. 60-לא יפחת מ יסהשה לתליית כבהני. עומק 5100י מס' מר עמיד העומד בת"וחמיה הי :המסתור כביס 3.4.4

 טחהמש עליון שללס מפ ין.ניהבל הגשם ש מיף סואישינוקז למערכת  וןטבמיותקן משטח הפרדה  כל מסתור כביסה

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

 בגובה של    כביסה ייתמ"ר לתל 1.7 פנוי של י שיישמר שטחהכביסה ובתנאתורי סמבות ינטכ ניתן לשלב מערכות 3.4.5

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

 

 תריסים חלונות  ותדלת ---

 חדר
כמות ומידת 

  הפתח
 גובה/ רוחב() 

ץ חומר )ע
ניום/ אלומי

 מתכת/ אחר(

ה )ציר סוג פתיח
גרר/ נ /כ(ע"כ

 אחר(

כמות ומידת 
  הפתח

 וחב(ה/ ר)גוב

ץ חומר )ע
 /םיונימאלו

 מתכת/ אחר(

ה חיתפ גוס
 כע"כ//ציר)

 נגרר/כיס/אחר(

דת כמות ומי
  הפתח

 ב(ה/ רוחבו)ג

 /חומר )עץ
יניום/ ומאל

 מתכת/ אחר(
 חומר שלבים

ר/ יצ)הסוג פתיח
.ע.כ/נגרר/ כ
 חשמלי/אחר(/כיס

 כניסה

1 

 הציר רגיל פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

100/210 --- --- 

 רוידחדר 

1 

 כע.כ. ררגנ אלומ' מזוגג

--- 

--- --- 

1 

 'אלומ אלומ'
 חשמליגלילה 

 דניבוי ייגכולל 
250/210 --- 250/210 

 מטבח

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  מזוגג 'מואל

--- 

--- --- --- 

--- 120/100 --- 

חדר שינה 
 1הורים 

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 .ע.ככנגרר  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 

 גגאלומ' מזו

ציר רגילה או 
 כ.ע.כ

לפי הנחיות 
 "אהג

1 

 C.V.P 'ומאל
 או לכיס ררנג

לפי החלטת  ע.ככ.
 100/100 100/100 80/200 ההחבר

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
 יסים, הנגררת/יםהדף ורסנגד גז, ה לדם, פשתיי וא חתאף כנ

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

ח. רחצה 
 כללי

1 
 +עץ 
 אור -צוהר/צו

 ילהרג ציר

--- 

 --- כניור מאוור

--- 

--- --- --- 

80/205 --- --- 

צה ח. רח
 יםהור

1 
 + ץע

 אור -ור/צהוצ
 ציר רגילה

--- 

 --- כניור מאוור

--- 

--- --- --- 

70/205 --- --- 

מרפסת 
 שרות

1  
 עץ 
 

 ציר רגילה

1 

 כ.ע.כ ררגנ גגוזאלומ' מ

1 

 כע.כ.נגרר  'מואל אלומ'

80/205 170/100 170/100 

 

 :ותואחר טבלהל תערוה

ניגרר רגילה+ משתפלת, ה יחתפ=  יפ(ייק)דר נטוי בס(, לת )נטויפתשמ החי= פתקיפ יחה, פתוג = סהרגיל ציריום, ינ= אלומאלומ'  :יליםרי מביאו .א

ה, מעל ל כלפיס נגל= תריה גליל ,על כנף קבועה אנכית ועהבתנת חא= כנף ינה גיליוט)כיס( בקיר,  נגררת על כנף ו/או לתוך גומחה ף= כנ.ע.כ כ

  .חשמליו ו/א )ידני( ועהרצת עומצבא

 לסה"כ הדלתות/ םיבדירה תתאובלבד שהכמות הכללית  הבלבט םמחדריאחד של  רבתיאוולות להופיע כי יםרדחמשותפים לשני , נותחלו/דלתות .ב

 ות בטבלה. חלונות המצוינ

לים ומופע יםחבוי יםריחעלת מערכת ב( בןיטחוית )בראשסה פלדה לכנימגן מת דלתהיה בהתאם למפורט להלן:  -ורים גמלדירת ה סהכניהדלת  .ג

, (טלסקופית)פנורמית/ עינית הצצה ,נימי נוסףסגר בטחון פ כמפורט להלן:ם יבלרבות רכי 5044מס'  תקן ישראליל תמאותה יי מנגנון גלילעל יד

 1.25של  עוביב נתמפלדה מגולווניה וף במשק .ירהדלת ומספר ד ר, מעצותחתון מברשת סף ,ה ו"רוזטות"ענידית  ן צילינדר,מערכות צירים, מג

 .רכבחירת המוסה תהיה בגמר וגוון לפי ינהכ דלת ן:גוור ומגנור. יו בצביעה בתהי וףקשמהדלת וה . כנףלפחותמ"מ 

  .5044בת"י רט כמפוהכול  2 סביבה יאה בעלת דרגת עמידות בתנפריצ כנגד הלאמצעי נעי רה(, תהיה בעלתת בדיקיימ )באם דלת יציאה לגינה:

 ירת המוכר: חבל, הלאנה יהיה אחד מה לגייציאפריצה" בדלת  גדאמצעי נעילה כנ"
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 חים בבניינים.תפסורגים ל – 1635ת"י בו דרישות ימת קיתמיחה שלפת סורג(.  1)

ת התכנון ותקנבטות המפורות ם לכל הדרישילי העונמוזז באמצעות מנגנון גליריח העם ב ןוומנעול עליובבת ון חבוי לדלת ס(. מנעול תחת2)

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

  2.92ז' תקנה  ת בתקנות התכנון והבניה, סימןוטשות המפורנון גלילי העונה לדרימנג ידי עלים עלופם המבריחי 4בעל  בטחון לועמנ. (3)

 (. 2 –עי )אמצ

                              .לה חשמלייס גלי(. תר4)

 רה(,בדי י הקייםלפצה )רי הרחרות ולחדהשי תספמרל ,לחדריםהכניסה ות לתד ן:ט להלאם למפורהתיהיו בהמגורים ירת ם בדהפני תתודל .ד

לא יצוניים עמידים למים וח לוחותויה משעתהיה  הדלתכנף יחת ציר רגילה. על חלקיו ובפת 23ישראלי מס'  ןקבהתאם לת תהיינה דלתות לבודות

חוזק,  –די תיפקו ערך בכל היבט הושו רחו/או מילוי א סבורדפלק מילוי סגרת עםמ ים עלה(, מודבקמייק)פור HPL / CPLים כדוגמת סופג

התאמה לסוג קנו בם יותירצילפחות.  ס"מ 7יד למים בגובה יהיה מחומר פולימרי עמ  הכנף תרון של מסגיים, אחר. החלק התחתקקה, טיסואק

ישות ויעמדו בכל דר םמיל םעמידייהיו ים והדבקחות ות לוהדלת לרבף ות. כנדדים לפחצ 3-פה ב( מצוקנט) –כנף הדלת . היקף הדלת והמשקוף

מנעול ם ינה עיההדלתות ת :מנעול וידיות  .תועשבפורמייקה או בציפוי חיצוני מ ובצבע איה יה גמר הדלתות:. ישנהכל שכ ,תשראליהיה תקינה

וון תואם ובג רמגב ץעפולימרי או  לבשותעל ה, ב23ישראלי  קןיהיה בהתאם לת לת:דהוף משק. דיםתכת משני הצדידיות מפנוי" ו-סיבובי "תפוס

 אור-צו/נוי" וצוהרפ-סיבובי דמוי "תפוסבחדרי האמבטיה, המקלחת, מנעול  .מיד למיםו יהיה עף לאחר התקנתמשקוה .הפסי אטימ כלוללת וידל

ציג הל כרומהספקים שיבחר המוכר. על המוכר ו/או ה גודוגמאות שיצין מגוותוך ונה מהק בחירתבהתאם ל: יהיה גוון דלתות הפניםהדלת. בכנף 

    ן.בליא בגוון לפחות, אשר אחת מהן הלבחירה  ת שונותיופשרוא 3נה בפני הקו

וחות שני להמורכבים מ, רישות התקןלפי ד רגיל/בטיחותי( Double Glazing)ול כפ וףקשזיגוג  עם אלומיניום מסוג ונות: חל)למעט ממ"ד(חלונות  .ה

תקן  והחלונות ורכיביהם יהיו בעלי ת. (מ"מ 6 אויר של וחמרועם , םמשני הצדדי תוחפל מ"מ 4 )זיגוג בעובי יניהםיר בעם מרווח אווזכוכית 

די מתקין נות יותקנו על יפתיחה ונעילה. החלוות, מנגנוני ים, ידיות מובנ, גלגלצירים ,EPDMסרגלי זיגוג, אטמי גומי : ואביזרים מקוריים, ובכללם

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

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

 .אחת רשת כנףל כהכנה במסילה נוסף נתיב יותקן זהההז ל חלונותבכ. אין :רשתות .ו

 .םיהיו בעלי תריסיהקיים בתיאור הדירה( י לפהכל ) בחומט מקלחת יחדר ,: פתחי הדירה, למעט חדרי אמבטיהתריסים .ז

)ככל  מוגברת מהבין השלבים לאטי במילוי פוליאוריתן מוקצף כולל אטם גומי םים פח אלומיניושויבתריסי גלילה או הזזה יהיו שלבי התריס ע 

מ'  2.50  ברוחבדיור ובכל הפתחים חים בחדר הבכל הפת. והוראות היצרן חפתה תיהיה בהתאם למידו . עובי הפחות היצרן(דרש עפ"י הוראשנ

 נון פתיחה ידני.גננגנון חשמלי ומם מיורכב ארגז תריס גלילה עם שלבי תריס כנ"ל ע ומעלה

קיר החוץ וורר מכני עד לאבמ דיצינור מצו יבוצעור ישיר לאוויר החוץ, בחים ללא אוורמטם סניטריים ובחדרי שירות, בחדריב - אוורור לאוויר החוץ .ח

 כיסוי. לרבות רפפת

 גיתכן פתחים המשולבים בזיגו לומיניום.הא ץיוע ו/או דריכלהא פרופיל, גוון, עפ"י תכנוןה דגם .אלומיניום םעשויי והתריסים מסגרות החלונות .ט

 .רות מסךקימחסום, ו/או /קבוע המשמש כמעקה

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

  חון/אש.טבו דלתות תכן ויותקנרקע ית קת בקומוירלפי הנחיות רשות הכבאות, בכניסה לדמהבניין: יציאה מת הדלת כניסה לדירה/ות בקו .יא

 ., אין לקבוע סורג קבועדיירים בקומה(ש את כלל הרום אמור לשמ)בח קומתי חילוץז כפתח המוכר בדירה לוןאו ח/ו דממ"חלון ב -פתח חילוץ .יב

 חה.יפתג הפתיחה וכיון הות סולרבתריס, /תכנו שינויים במידות הפתח, סוג החלוןי "חילוץ פתח"כ מכותפתח שיוכרז ע"י הרשויות המוסב בנוסף,

 2 -דלת וריצוף הממ"ד גבוהים כסף הונית. חיצ נגררת,/תדה אטומה, הנפתחדלת פל למרחב מוגן הינהניסה ת כדל :העורף פיקודלפי דרישות  .יג

 תחי אוורור מעוגליםפ וכןוג + זיג םכנפיים לפתיחה. חלון אלומיניו 2ו/או רות לכיס , הנגרתייםירה. חלון פלדה כנף אחת או שעל מפלס הדס"מ מ

פתח וליד ע"ג הקיר  קוד העורף(,פיהנחיות  לפי)ון אויר סינ מערכת התקנת לפרוק.לנצ'(, וניתנים דה )פפל ם בדיסקאותחסומי בקוטרים שונים,

הרי ן הסינון, מתקה חברע"י ה קיודגש שבאם סופ (.2010קנות הג"א מאי )ת היצרן.מידות לפי הפרעה מקומית. מידות המערכת  רוצתירור האוו

שהוסמכו לכך ע"י  "י הגורמיםות נוספת עתקינות ואטימבדיקת ש, יחייב "י הרוכערוקו יפלכן ף, העור קודשרו ע"י פיאוונבדקו תו והתקנתו נתקיש

ר הביצוע בפועל ל יגבפועיצוע בבתוכניות המכר ו/או במפרט המכר לבין ההמצוין ב רה ביןסתי עת ספק יודגש כי בכל מקרה שללמני עורף.פיקוד ה

 רף.פיקוד העו ם הנחיות מעודכנות שלאהתו
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אביזרים  ך בהתקנתהצורעקב , "נטו"אינן מבטאות מידות פתחים ו"מ, משוערות בסבניה מידות  , הינן3מס' בלה רטות בטהמידות המפו – תמידו .יד

 מסך קירותות/ חלונות/ויטרינות/תשל מלבני דל ,יניהםים למקפילים הייפרופמשקופים ו או מסגרות סמויות וכן/סמויים ו מלבניםון: כגמשלימים 

  בתקנות התכנון והבניה.כנדרש ים אלו לפתח שטח,/ממידותיפחת  לא יםחים המתקבלודל הפתבכל מקרה ג .ין(י הענ)לפ

 

  ראה גם הערות לאחר טבלה זו. - בדירהיטרים ים סנמתקני תברואה וכל – 4ה מס' טבל 3.6

 

 ןמיתק                                        
 מיקום

 מטבח
 חדר רחצה

 ת()מקלח
 ירחצה כללחדר 

 )אמבטיה(
ת מרפס
 שרות

 אחר

  טבחר מכיו
 ת/כפולה()בודד

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- ראה הערה )א(

 --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- ראה נספח ג' ₪ י זיכו

 כיור רחצה

דות מי
 )בס"מ(

 --- --- וןמשולב באר שולב בארוןמ ---

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

 --- --- יןא אין --- ₪ וי יכז

 ידייםכיור לנטילת 
 '(ג) '(א)

מידות 
 )בס"מ(

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

 --- --- --- --- --- סוג

 --- --- --- --- --- ₪ זיכוי 

וארגז  אסלה
 '()בשטיפה

 דותמי
 "מ()בס

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

 --- --- א' א' --- סוג

 --- --- אין אין --- ₪ זיכוי 

 אמבט/ 

 )ב'(מקלחת

מידות 
 ()בס"מ

--- 
 מקלחת

 (בראה הערה )
 אמבטיה

 (ב) הראה הער
--- --- 

 --- סוג
 משופע וףריצ

 )מקלחת(
טיה אמבא' )

 (אקרילית
--- --- 

 --- --- אין --- --- ₪ זיכוי 

ם קרים סוללה למי
 כיור,ים לחמ/

 () ד()גמהמשטח

 --- --- (גה )ה העררא (גערה )ראה ה  (גרה )ראה הע דגם 

 --- --- א' א' א' סוג

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

מבטיה ה לאסולל
 )ה( למים קרים וחמים

 --- --- (גראה הערה ) --- --- דגם

 --- --- א' --- --- סוג

 --- --- ח ג'ראה נספ --- --- ₪  זיכוי

ם חת למיסוללה למקל
 ()ה קרים וחמים

 --- --- --- (ג) ראה הערה --- דגם

 --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- ג' ה נספחרא ---  ₪זיכוי 

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

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

 מטבח
 חדר רחצה

 ת()מקלח
 ירחצה כללחדר 

 )אמבטיה(
ת מרפס
 שרות

 אחר

 לשרוול בדופן חיצונית 4פתח "
, )ז(סהייבש כביממ  אדיםטת פלי

גנה תריס הנת חשמל, הזכולל 
 .קולת סגירהשומ

 --- יש --- --- ---

 לחיבוריקוז, חיבור למים ונהכנה 
 )ח(כליםמדיח 

בניקוז כיור משולבת ההכנה )
 .(המטבח

 --- --- --- --- יש

 --- --- --- --- אין יל(ז נ)בר נק' מים למקרר

 --- --- --- --- 1 )הכנה( )י(לנקודת גז לבישו

 --- --- --- --- --- )הכנה( י()מים םנקודת גז לחימו

 

 :ואחרות טבלהל ערותה

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

על כל חלקיו ובכללו  1205ת"י  אלי,תקן הישרהישראלית ולאם להוראות כל דין, לתקינה ו בהתתקניוקני התברואה והכלים הסנטריים ייבנו ומת הערה:

ות התאם להנחיוב 1205לת"י  5למעט חלק רבות ונספחיהן, ות שרבהתקנה לקבוע מידות –נספח א'  3חלק  ספחים למידע כדוגמתנחים מומלצים ופסנ

 ת להלן:המפורטו

ה: נו. המוכר יציג לבחירת הקתחתונה( תקנהשיהיה בהכפול שניתן )למעט כיור חרס  תקנה שטוחהבח בהמט רת: במטבח תותקן קעמטבח י/כיור (א)

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

  חר ע"י החברה., שיבספקן/במידות לפי היצר שולחני )אינטגרלי(: רחצה

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

לקיה , חוד בכל מידותיההדחה תעמרבות מיכל ה. האסלה לליטר( 6רוכה של ואליטר  3של בעל קיבולת הדחה קצרה דו כמותי ) חרס :הדחה

הפנים העליונים של גובה  .הרלבנטי ישראליהרישות התקן העומד בד רי נירוסטהצי בעל ,כבד :אסלהה שבמו .1385ת"י  תוורכיביה בדריש

לות ים של אסדגמ 3לפחות מוכר להציג לבחירת הקונה ה על דגם:(. ס"מ בהתאמה 38,40ס"מ ) 1מכסימלית של ס"מ בסטיה  39: האסלה יהיה

 הארץ, ככל שישנה.אחת מהן תוצרת  ות המפורטות, לפחותרישבדהעומדות 

יציבותה, הכול בהתאם  להבטחת קפימ"מ הומוגני, בעלת חיזוק הי 3.5בי ילי בעוחומר אקרתהיה מ האמבטיה"מ. ס 70/170במידות  יה:בטמא

 לכל דין.  

מ ושטחו ס" 80יה לפחות הידתו הקצרה ביותר ת. מדין כל בהוראות הנדרש יפ על המידותמ יפחת לא המקלחתתא של  הצפהר שטח חת:מקל

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

 טח משופע במקלחת(.משת כחלופה ל)לא תותר התקנת אגני סף.

 ת אחת(יים בעזרת יד)ויסות מים חמים/קר תיומנגנון קרמי דו כמ רבל /מיקסר בעלעי כרום ניקל, דגם מיפויהיו בצ וחמים מים קריםל הסוללות לכ  (ג)

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

ח יהיה מסוג טבמדה או הכיור. ברז הישור משטח העבומפרח והם ימוקמו על -קסרזים מדגמים מייותקנו ב כיור המטבחבכיורי הרחצה וב -

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

 מוט , מתלה מתכוונן,שרשורינור צי כולל מיקס מהקיר, ,דרך( 3ץ ורב דרך )אינטרפ - םים חמים וקרילמ תותקן סוללה מקלחת:ה בתא -

 טרבקו ש מקלחתס"מ ורא 30רוע מהקיר באורך ת הדייר, זבחירלחילופין ולפי  לפחות ומזלף. או ס"מ 60ורך י באהחלקה טלסקופי ומוביל אנכ

 מ. מ" 15

ט מתלה מתכוונן מושורי, ר שרינווכן צתחתית למילוי האמבטיה  הקיר, הכוללת יציאהקרים, מיקס מו םתותקן סוללה למים חמי באמבטיה: -

 חות ומזלף.ס"מ לפ 60 אורךהחלקה טלסקופי ומוביל אנכי ב

 .שידרש()ככל  ניל יברזו: חיבור לביוב, כוללת השטיפת אסל גז/יארכיורים ותקנת ה (ד)

 .: לבןגוון הקבועות (ה)

 בדופן חיצונית 4פתח "ת חשמל, : הזנייבש כביסהכנה למה ל.חשמהזנת קרים(, חיבור לניקוז, )נקודת מים  :כוללת למכונת כביסהר והכנת חיב (ו)

 .רהמשקולת סגינה ו, כולל תריס הגהכביסהמייבש מ דיםפליטת א וללשרו
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 ה לחיבור לביוב, ולסיפון קערת המטבח.ברז והכנכוללת: טבח במלמדיח כלים  הכנה (ז)

 .קצה זריא אבית, צנרת נחושת בלבד ללרבאם לא נאמר אח: גזהכנה לנק'  (ח)

 .ם קרים בלבדמי אסלותב .ייםוכיור נטילת יד לרבות כיור רחצה הסנטריים, כלים)כללי(. יעשה לכל ה רים וחמים:חיבורי מים ק   )ט( 

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

 או הכיור.  העבודהשטח ר ממישו = קרי ברז הממוקם על חרפ קבוע. מתוך שרוולש ברז הנשלף רא נשלף = (יא)

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

 ברז ו/או שניהם.ו לפיית ש מקלחת ו/איאה, של מים חמים/קרים, לראת כניסה/יצחלוק)אונטרפוץ( =  ךדר-רב

 

 , ברצפה,הבניין( ללמשותפים לכותכן חלקם י)בב ביולטני צנרת ופתחי ביקורת לקו :אחר ירה, לכל צורךיה נוספים בדלצטאביזרי אינס  3.6.1

 אש(. ת כיבוי עפ"י דרישו וכמות, )מיקום מתזי כיבוי, יתכןלציה. ינסטהא החלטת מהנדס מיקום וכמות עפ"יב, ך לתקרהבסמובקירות או 

  בין וכבלי פיקודרת גז להעברת וצנ למפוצו/או  יני מרכזימ ןסטלציה. ניקוז למזגת מהנדס האינלטחלפי ה ,מיקוםב ארון למחלקי מים

 ו/או אחר, שרות ו/או במסדרון במרפסת  מפוצל,או /ו זימיני מרכלמזגן  מיועד. מיקום יידלמאהמיועד קום המיקום המיועד למעבה, עד המי

ץ ות יועהנחיו 4חלק  1004ביוב בכפוף לת"י  יבידוד קולטנ .כביסהו/או במסתור ן ועלי בגג למעבה מיועדטת החברה. מיקום עפ"י החל

 האקוסטיקה.

 

ערכת נדרשה מהוראות כל דין. עו בות אשר נקברישעפ"י הדותהיה  יתסולאר צעות מערכתבאממים לדירות הספקת מים ח :יםמחימום   3.6.2

   .579לדרישות תקן ישראלי  ת, התקנתה תהיה בהתאםסולארי

לתכנן  מאפשרהולל מפסק זמן )טיימר( הכמלי והתקן קוצב זר חשנט עאלמום עם חימ הכוללאגירה )דוד( לכל דירה יותקן מכל     3.6.2.1

 . עון שבת"()"ש זמני ההפעלה מראש את

 ל באמצעות חשמים מ, יעשה חימום הבאמצעות מערכת סולאריתים חמים ניתן לספק משלהם לפי הוראות כל דין לא לדירות    3.6.2.2

 .לחימום המים )טיימר(התקן קוצב זמן ו 

 ניהם.לפי המחמיר מב או מהמפורט להלןהוראות כל דין אגירה לא יפחת מיכל הפח מנ 3.6.2.3

  ;ליטרים 120: תולבקיב חמים מיםל)דוד( כל אגירה ימ 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

 קלחת. אמבטיה, מ טבח ורחצה,מקערות  :ם חמים לכליםמי רחיבו 3.6.3

 .(רז אחד לדירהב –ביציאה לחצר ) .יש: לי""דברז   3.6.4

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

 י.סט: פלשפכים פלסטי, :לוחין, דPPR, S.P דה מגולוונת, פקסגול,פל :וקריםמים חמים  :רותחומר הצינו 3.6.6

 ז ועד נקודת הגזגממקור הספקת ה רהבדי, מחיר הדירה יכלול צנרת גז יש :ז במטבחעד נקודת הגה ממקור הגז וצנרת גז בדיר 3.6.7

  .ונה גז דירתישית במטבח וכן הכנה למהרא

 : יש.ז לדירההכנה למונה ג 3.6.8

 

כל בעלי דו לשמש את רת של מערכת גז מרכזית שנועאו צנים קנ, מית1969 -ב( לחוק המקרקעין, תשכ"ט ה )59ת כי בהתאם לס' מובהר בזא

 .המשותף שרוק, יהוו חלק מהרכויסת הניתנים לפוו רות או חלקם, למעט מיכל, מונה אהדי
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 (טבלה זולאחר )ראה הערות  ורתל ותקשמתקני חשמ – 5בלה מס' ט 3.7
 

 'ח גנספת תקע ונקודות טלפון, ראה מחיר זיכוי לנקודות מאור, בי

 

 

 2בדירה הכוללת  של הדירה. יהוטרהורטת להלן ובהתאם לתכנון העמדת ם לטבלה המפיו לפחות בהתאמתקני החשמל והתקשורת יה 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

 

 מיקום
 מאור ודתנק

 ,תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע בית
 מעגל

 מאור משותף

 תקע יתב
במעגל כוח 

    משותף

 תקע בית
 לגבמע כוח

 דנפר

 נק'
 ;יזיהטלוו

 ;נק' תקשורת
 .ק' טלפוןנ
 תנקודו 3 כ"סה

 אחר/ הערות

 לדירה הכניס
 המבוא או

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 אינטרקום -

 חדרלק תאורה מפס -
 .מדרגות

כולל  ידירת שמלח חלו -
 רה )ניתן שיהיה בסמיכותסגי

 אה(כניסה או למבול
  /תקשורתארון  -

בית  לכול ,טלפוניה/טלוויזיה
 תקע בתוכו

 דיור חדר
 לאוכ ופינת

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'  3דור באורך מעל רוזבפ
פניית רוזדור הכולל או בפ

נקודות מאור לפחות  2"ר", 
 + מחליף.

 1 בחטמ

 
 
 
2 

הגנה  גת)בדר
44IP) 

4 
 

דרגת הגנה )ב
44IPם ( מחולקי

ם לשני מעגלי
נים מהלוח המוז

י ע"י נדירת
 2.5 מוליכים

 נרתממ"ר בצ

4 
פרד, כ"א במעגל נ
 עבור:

רר מדיח, תנור, מק
ר עבואזי תלת פ 1+

, יריים חשמליותכ
 2.5כים עשוי מולי
 בצנרתממ"ר 

- 

ום בתי התקע יהיה מעל מיק
ככול  הדמשטח העבו

אם לתכנון התר ובהאפש
בתי התקע עבור  .המטבח

 שמליות ועבורכיריים ח
ימוקמו מתחת  המדיח

 שטח העבודה.למ

 שינה  חדר
 יקרי ע 
 (הורים)

1 
כולל מפסק )

 ( למנורה מחליף

4 
ד )שניים לי

 (יטההמ
- 1 1 - 

 ממ"ד
מנורה לפי 

נחיות פיקוד ה
 עורףה

 לפי תקנות פקע"ר 1 1 - 3

 צהרח י/חדר
או  )אמבטיה

 (קלחתמ

1 
 תמוגנמנורה )

 מים(

1 
)בדרגת הגנה 

44IP) 
- 

1 
 לתנורת תקע בי)

 (חימום
- 

 ע לתנור חימוםבית תק -
 סק דו קוטבים מפימותג ע

סימון מחוץ לחדר עם מנורת 
 הרחצה.

ימותג עם  –לי דוד חשמ -
מפסק גו קוטבי עם נורת 

מחוץ  –זמן  קוצבו סימון
  ר הרחצהלחד

   -+ מפסק כניאוורור מ -
 דרשייכן שנה

 

 מרפסת שרות
1 

 ה מוגנתמנור)
 (מים

- - 

2 
 44IPרגת הגנה בד

סה למכונת כבי
 ולמייבש

- - 

 מסתור
 היסכב

 יים()באם ק

- - - 
1 

 )פקט הכנה למזגן(
- 

 
- 
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 מיקום
 מאור ודתנק

 ,תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע בית
 מעגל

 מאור משותף

 תקע יתב
במעגל כוח 

    משותף

 תקע בית
 לגבמע כוח

 דנפר

 נק'
 ;יזיהטלוו

 ;נק' תקשורת
 .ק' טלפוןנ
 תנקודו 3 כ"סה

 אחר/ הערות

 ינהג
 דירתית

1 
 ורה מוגנת)מנ

מים מעל דלת 
 לגינה( היציאה

1 
) בדרגת הגנה 

44IP) 
- - - 

מחזית  בגינה הצמודה ליותר
יותקנו  הדירל האחת ש

קע אור ובית תנקודת מ
 כאמור בכל חזית.

 
השטח המרוצף יש  בגבול

 לבצע הכנה )כבל וצינור(
 גינה.תאורת  וק עבור

 
ההזנה תתבצע ע"י קו נפרד 

 דירתיללוח ה

 

  תבלה ואחרולט ותרהע

 2כוללת רה. בדירה הת הריהוט של הדיעמדן הובהתאם לתכנולטבלה המפורטת להלן פחות בהתאם י החשמל והתקשורת יהיו למיקום וכמות מתקנ

 .יעודי לקומהן בכל קומה לוח חשמל משני עם ממסר פחת ף יותקסנובבקומה הראשית, לוח חשמל ראשי עם ממסר פחת ו קומות ומעלה יותקן

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

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

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

 יין מכשירים. מפר בעל אופא 16מצעות מע"ז בא שמלהגנה בלוח החה

דר לח וץחורת סימון מממ"ר בתוספת מפסיק דו קוטבי עם מנ 2.5 וליכיםמב יבית תקע ממעגל נפרד, עשו=  ור חימום באמבטיהלתנבית תקע  (ג)

 ה בסמוך לכניסה.האמבטי

מושחלים  ממ"ר,  1.5ים עשוי במוליכמאור ובתי תקע, ות קודנ –ר, מעורב למעגל מאוקע המחובר הינו בית ת :מאור משותףבמעגל ת תקע בי  (ד)

 .  . אמפר 10מע"ז מצעות אב חההגנה בלו, בהתקנה תחת הטיח. רת בקוטר מתאיםבצנ

סכנת  בו קיימת רטיבות, אות בכל מקום והיא נדרש 44IPת אטימות פת  בגין אביזר בדרגהינה תוס ים:מ תאטימה מוגנ תוספת לבית תקע בגין (ה)

 ת.  רות או לא ישירוישיים התזת מ

 –תקשורת פלט לחדר וכוללת נקודת טלפוניה, נקודת עה קומימג כוללות כבילה ייעודית על פי תקנות,נקודות,  3 טלויזיה תקשורת וטלפון =נקודת  (ו)

אין זה  ש על פי כל דין.נדרל כי כבלים. הכושידורלחיבור לקליטת ר, ואפשרות קליטת שידורי חובה, כאמוחיבור ל –טלוויזיה  ים, נקודתחשבמ ןבי

  מו בריכוז אחד.  כרח שהנקודות/מוצאים יסתיימהה

ר דמוי )אביז ל בתקרה, בלדחפעלה, פנדק הפסמהכוללת ה(, אהיל/ ארמטור -)ללא נורה וכיסוי או קירתקרה  לע הנקודה לתאור = נקודת מאור (ז)

  בית נורה ונורה.  ,בור לתקרה(קונוס להסתרת החי

 בהתקנה ם,יממ"ר בצינור בקוטר מתא 2.5התקנתו, מוליכים  שמל הדירתי ועד לדוד במקוםשיר מלוח החי תכלול קו חשמל = מלינקודת דוד חש (ח)

 מור לעיל.סימון, כולל קוצב זמן כאדו קוטבי עם מנורת  מד, מפסיקהמעו דנית ליד הדוסמויה, לרבות מפסיק בטחון לעמידה חיצו

 

  .יש :ורת מאונקוד :קומהכל ב :מבואה קומתיתחדר מדרגות/  3.7.1 

)באם אין חדר המדרגות  או תיתמקו צן מתוך הדירה להדלקת אור במבואהלח יש. :אורלחצני הדלקת  יש. :פי מאורגו

 גות.מדר ילילה קבועה בחדר, לתאורת שי :(ףן שבת )משותשעו יש. :מבואה(

  .כנה בקיררת ועד נקודת ההשוז תקמשיכה מריכו ת תכלול צינור וחוטנקודת התקשור :טלפון חוץ 3.7.2

 .זמזם :ילצל .לחצן :סוג :פעמון 3.7.3

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

 שקע רגיל(,)כולל דירתי ולוח תקשורת  (בה בעתידלפחות לצורך הרח ליםמודו 6-י לפנו םלל השארת מקו)כודירתי  לוח חשמל 3.7.5

  .אין שעון שבת דירתי:יש.  :פחתמפסקי  חשמל.ה י תכנון מהנדסלפ :וםמיק .יש :ירהבתוך הד

  ל קוצב זמן.כול ש.י :יחשמלשמש/מים,  נקודת חשמל לדוד 3.7.6

 אמפר. 3 × 25תלת פאזי: : גודל חיבור דירתי 3.7.7
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בדלת הכניסה  וםנטרקית למערכת אישתית פנימית וחיצונלת פעמון, ות. מערכת אינטרקום הכולש: ימערכת אינטרקום 3.7.8

ור באחד מחדרי מע/דיבשת יהאינטרקום במבואה או בכניסה לדירה, וכן פומ: יש למקם את נקודת מיקום אשית לבניין.הר

 המגורים בדירה.

 ן.: איגור )נפרדת(פת במעגל סנוס הערכת טלוויזימ 3.7.9 

אשר ישולם  יבור בפועלממיר וללא ח ללא) רב ערוצית יהוויזלקליטת טלים לחיבור לכבל הכנה :טלוויזיהורי הכנה לקליטת שיד 3.7.10 

 פר סמאו ל ןלבניי אנטנת צלחת מרכזיתלחילופין  .(שרות זה ר תספקשא תערוצי -לחברת הטלוויזיה הרבי הקונה ישירות ע"  

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

 :מיתקנים אחרים  3.7.11 

 פסת שירות, יש להתקיןים למרנפוהם ללא אוורור ישיר לקיר חוץ לרבות במטבחים , בחדרים סניטריים ובמטבחיבחדרי שירות -

 פת כיסוי. , לרבות רפחוץ רורר מכני לקיצינור מצויד במאו

ת ת החשמל הישראלירשי וליבור תלת פאזת. המערכת תתאים לחהחשמל הדירתיניטור ולבקרה של צריכת מערכת ל  -

 ת תעריפי החשמל המשתנים.זנהותאפשר 

 רישני זרם עבו)שלושה חי ססת כל רכיב המודד זרם חשמלישר מתבאת ייחידת מדידה בלוח החשמל הדירת :מערכת תכלולה

אותם  יגומצ בצורה מקומיתומעבד את הנתונים  אלחוטי המקבלור אלחוטי, צג דיגיטלי , יחידת תקשורת לשידתלת פאזי( לוח

 מ' 1.5ה ובגוב שגינבמקום  / במבואת הכניסה, בסמוך לדלת הכניסההצג יותקן בפנים הדירה  ה.בצורה ברורת בשפה עברי

 ת עלותם הכספית. וא )בקוט"ש( המצטברתו השוטפת הרגינאתוני צריכת הלפחות את נ הצג יציג מהרצפה. 

רד שבדירות האמורות הותקן נקבע ע"י המשמערכת זו ככל ש יןלהתקטל את החובה כון שמורה הזכות לבהבינוי והשי למשרד

ת א למדוד מרחוק מרחוק בצריכת החשמל של הלקוחות המסוגל לשליטה נהומ –ע"י חברת חשמל "מונה חכם". )"מונה חכם" 

או ב מחש אונליין )דרךק ללקוחות שירותים הדירה, ולספ בתקלות ברמת הבניין או בכל רגע נתון, לטפל ריכת החשמלצ

 תון.ורכים אצלם חשמל בכל רגע נלו מכשירים צאפליקציה( אי

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

 

 :ום, בדירהמתקני קירור / חימ  .      4 

 ן. אי :מרכזי מינידירתי  אווירמיזוג  4.1 

  :תכלול אשר ,זיפא תלת דרטיתסטנ אחת מרכזית נימי תלמערכ הכנה  

  פרדת בכל ערכת מיזוג מיני מרכזית כאמור, מערכת נכנה למהע צהכוללות שתי קומות כדוגמת דירת דופלקס תבו )בדירות  

   ירה(.תי מערכות נפרדות בדהכנה לש – ומהק  

 ;הדירה חלקי לכל קצרו יעיל אוויר פיזור המאפשר ראח קוםאו במי סדרוןהמ תקרת לתחתית מודבצ למאייד נןמתוכ מיקום .1 

    מיקוםה ןיב או הקירות ההרצפ במילוי ונעה מוכנסת בקיר חשמלי ודופיק תשחונ צנרת של "צמה"ת לרבו הנדרשות התשתיות יצועב .2 

 שקוע בקיר מ"מ 32ה בצינור הייד יהמאי 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 לניקוז או רצפה למחסום     

 לך אופקי.ובין אם במה רכה, בין אם במהלך אנכיתהיה מוסתרת לכל או לופה הצנרתל חכב .בפועל     

 וסיומת בקופסת חשמל שקועה בקיר עם   קיר המסדרון על התרמוסטט םלמיקו עד יידהמא ממיקום קיר ודלפיק ריק שרוול תהתקנ  3.

 .הכסמ     

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

 חלקי הדירה  רפסת השרות או במ בתוךקם את המעבה יובהר כי אין למ .םהמעבי / מעבהה למיקום ומוסתר מוצנע חיצוני אך מיקום . 5

 האחרים.     

מרכזית ני יממצעות מערכת ן הדירה אינו מאפשר מיזוג לכל חלקיה באר תכנויוואככל שעל פי קביעת מהנדס מיזוג ה .: איןפוצלמזגן מ  4.2

ל, צנרת לרבות צנרת חשמ ותנדרשכל התשתיות הי הדירה שתכלול את ים ליתרת חלקהכנה למזגן/נים מפוצל/ כאמור, תבוצע בנוסף אחת

 מים.  ניקוזצנרת גז ו

קוז הני(. צנרת יםלצעיליים )מפו להתקנת מזגנים גם צנרת ניקוז כהכנהוצע תבטבח( המו מחדרי הדירה )למעט בחדרי הרחצה בכל אחד 

טלציה. מהנדס האינס תכנוןול בהתאם להכור, פון מתחת לכיפה או לחילופין לסיעד מחסום הרצ לוי הרצפה ומוצאה יהיהתוסתר בקיר ובמי

 סתר עם אביזר חרושתי מתאים וסגור עם פקק.מקום מוצא הצנרת יו
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ות , לרב5חלק  994ישראלי  טי פיקוד העורף ולתןמפרם להנחיות ואלי/מפוצל בהתתבוצענה הכנות להתקנת מזגן עי ירתין הדחב המוגמרל 

ז היחידה כלפי המרחב חוץ וברז שני המאפשר ניקו היחידה כלפי מוצא ברז לסגירת, נייםזרי אטימה תקז כמפורט לעיל, אביצנרת ניקו

 המוגן.

עורף, המשלבת ומאושרת ע"י פיקוד ה 5 חלק 994אלי ררישות תקן ישלהתקין מערכת מודולארית, העונה לד ניתןהמוכר  רתילחילופין ולבח 

 להתקנה. בים הדרושים כהכנותד את כל הרכיבמכלול אח

הנמכת ת ווהרוכש ירצה להתקין מערכת מיזוג אוויר לרב ומטית )ספרינקלרים( בדירה,כיבוי אש אוטערכת ל שקיימת מככ: רההע*

 ים( להנמכת תקרה זו.תז/ם )ראש/י המיבה הספרינקלר)מסתור(, מחויב הרוכש להתאים את גוקרה ת

  .אין :כת מרכזית בבנייןהניזון ממער מיזוג אויר דירתי  4.3

  .ןאי :עלת אפשרות להפרדת חימום מים וחימום הדירהירתי עם רדיאטורים למים, בדי תנור גז דעל י סקה הפועלתה ערכתמ  4.4

 שקע מוגן.לתנור חימום הכוללת דה נקו ה תבוצעיהמקלחת ואמבטבחדרי . : איןחימום הפועל בחשמלור תנ  4.5

 אין. :רים חשמלייםקונבקטו  4.7

 .ין: א"רקק"ל/מ 120-80, ירצפתימום תת חמערכת   4.8

 : אין.קנים אחריםמית  4.9

 

 :אש ובטיחות בדירהדורי כיבוי סי* .5

  רשות הכבאות. יש ע"דריככל שי: בדירה: ית )ספרינקלרים(טומטיבוי אש אורכת כמע 5.1  

 .הכבאות דרש ע"י רשותיככל שי: לאי עשןג 5.2  

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

 

 ,ע"י רשות הכבאות דרשיי, ככל שעליהם ת חיפוי/ציפויבולר ,יבוי ובטיחות אלוכ וי,גיל סידוריהתקנת  *  

 וניות.יכנת תבמיקום אחר עקב דרישו מנו אך יותקנו, ו/או שיסונית המכרכבתו יוצגו כרחהלא ב   

 

 

 :נותעבודות פיתוח ושו .6

 החני 6.1 

      : בתחום המגרש;םכול. היתר הבניהלפי : םלכל הבנייני ל מקומות חניהסך הכ 6.1.1   

 אין.(: )לפרט חניות במקום אחר    

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

  יה רשמהצגת תג נכה )עם כרוכש דירה נלהיתר, תימכר לוח ובנספח החניה גרש/סביבה/פיתחנייה לנכים כמסומן בתכנית המ    

 כה.ננכה, בין כלל דירי הבית וגם לדייר שאינו  רה(, ובהעדר רוכשבומטעם משרד התח    

 .יש: המערכת תאור ם משתלבות.בטון/ אבני: החניה לא מקור ר רצפתמג 6.1.3  

 יש.: גישה לחניה מהכביש 6.1.4  

 נית המכר.ון בתכמ: לפי סיקוםמי אחת לפחות. :ספר חניות לדירהמ 6.1.5  

   .(מדתמוצ הלכל חני 1 ,שלטבאם )ה, לפי החלטת החברה. בשיט :פתיחה אין. :הלחניבכניסה מחסום  6.1.6  

 פיתוח המגרש 6.2 

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

 .לפחות ר"מ 20 של בשטח לצידו מלווה גינון בעל ומואר, ]יןינלב הכניסה מבואת ברוחב לפחות[ מרוצף  הסכני לישב תכלול    

 .וכנית האדריכלי תלפ שתלבות/ אבן טבעית/אחרבטון/ אבנים מ: גמר חומר :מדרגות/םיבילש 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( .יש :צמחיהרפת(. צומ על פי סימון בתכנית).יש :צר משותפתח 6.2.4  

  קלאות.להנחיות משרד הח    

 יש. : אש מערכת ממוחשבל רכולבמגרש  השקיה מערכת 6.2.5  

 ח שטל כולה/חלקה( הכוונה תקרה )חצר, מעל רת המכילפי תוכנ :ריציאה לחצר מחד; יש: ת הגןולדירחצר, צמודה  6.2.6  

 ללא מערכת השקיה. לא מגונן ו   
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 ,שוחות וכו'( צנרת,ם, ב/ימרז), חלחול ביוב ומיםז, ן גישמה/ות, גיתכ: מודה לדירות גןצצר הותפות, בחשפירוט מערכות מ 6.2.7  

  (.רת המכייוצג בתוכנ ושלא בהכרח ןייהענ )הכל לפי בויכי קשורת,תחשמל,    

 ה נוספת איצי ככל שיש .'מ 2.5ובעומק לפחות של  מ"ר. 7-לא פחות מח : יש, בשטת גןוירלדח מרוצף בחצר הצמודה משט 6.2.8  

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

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

 .ולפי קביעת החברה מאושרתוכנית הפיתוח הלפי תגובה ממוצע ב   

 .אין :(תוחה בחלקהקומה פ) ודים מפולשתממת עקו 6.2.10  

 

 פותמערכות משות .7

 :מערכת גז 7.1 

או  המתואר בתכנית המגרש םהגז, ובמיקו תם חברע בתאום קרקעי-צובר גז תת באמצעות ידור מרכזיס :הכנה לאספקת גז  7.1.1  

חת צנרת להנת הנאה וזיק נהדת הצורך תינתבמי ית.המקומ תורשעפ"י דרישות ה אחר שיקבע ע"י החברה ו/אובניין או במיקום ה

  .הגז ותחזוקתה

 הגז.הינם בבעלות חברת  וצנרת אספקת הגז ,כאמור הגז צוברזאת כי ב מובהר

 ;: ישי לדירהזמרכ רוממקצנרת גז  7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4ראה טבלה : וםמיק: יש. ך הדירהז בתוצנרת אספקת ג 7.1.3  

 

 :אשלכיבוי  יםסידור 7.2 

 והנחיות יועץ הבטיחות. ויהכיב ע"י רשות ככל שידרש :גותחץ בחדר מדרמערכת להפעלת ל 7.2.1  

 .הנחיות יועץ הבטיחותו רשות הכיבוי תדרישו ע"י כל שידרשכ: פרוזדוריםבמבואות/יניקת עשן מערכת ל 7.2.2  

 .ועץ הבטיחותות הכיבוי והנחיות יישות רשע"י דר שדרככל שי :מתזים )ספרינקלרים( –אוטומטית  מערכת כיבוי 7.2.3  

 עץ הבטיחות.הכיבוי והנחיות יו : יש. לפי דרישות רשותגזי כיבוי ותכולתןאררבות עמדות כיבוי ל 7.2.4  

 הבטיחות.יועץ שות הכיבוי והנחיות ר ע"י כל שידרשכ עשן: גלאי 7.2.5  

 וי בשטחים משותפיםיבוארונות כי כיבוי )הידרנטים( , ברזאש כיבויו ויגיל מערכותכל סידורי הכבאות, לרבות רה: הע     

 מיקום וכמות לפי דרישות רשות הכבאות. ם,ייפרט וא    

 ין.א: בחניונים מאולץאוורור  7.3 

 ן.אי: )להזנת הדירות( תיג אוויר מרכזות מיזכמער 7.4 

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

   הכניסה דלת ליד הקרקע קומתב מוקמוי הדואר תיבות :מיקום י.לדואר שגו 1לוועד הבית,  1ירה, לכל ד :ות דוארבתי 7.6 

 . 816י"ות היובני ןתכנו תקנות ילפ אלומיניום חזית בעלות ויהיו ,בנייןל   

 : מיתקנים אחרים 7.7 

נים יובת בניבבניין ולט לשימוש כלל הדיירים חדר/ים ותפים(,שמ בחלקים)מערכות תאורה  מים, ית מים, מאגרומשאבוכות סניקה מער  

 ם.ננים והיועציתוכנית המתכלפי  :תוכמו מיקום .וכו' סמוכים לטובת הבניין םניבבנייאו  סמוכים,
 

 תלמערכות תשתי המבנה חיבור .8

 ומית.שות המקחיות הרנה לפי: חצרל נפרד מונה מים: יש; לבית ראשימונה מים : יש; ימרכז חיבור לקו מים 8.1  

 יש. :ביוב מרכזיחיבור ל 8.2  

 כולל התקנת מונה. לאיש.  :בהתאם להוראות חברת החשמל ,חשמלה לרשת חיבור הבניין 8.3  

 .חיבור הדירה לחב' הטלפוניםולל כקשה להיתר(: לא יה )בתכנון והבנלתקנות ה םאבהת :טלפוניםהלרשת  חיבור הבנייןהכנה ל 8.4  

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

 ל עבודות שביצועם בפוע .במחיר הרכישה לוליםכדרכי גישה,  מכים, ניקוז,וש, מדרכה, קירות ת: כביפיתוח כללי הגובל במגרש 8.6  

 מקומית אינם באחריות החברה.יעשה ע"י הרשות ה  

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

 .ומיתמקשות ההר ע"י: פינוי אשפה  
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 רכוש משותף .9

 :המשותף תיאור הרכוש 9.1 

 ת המכר.ינכמשותפים בתוכ סומנו באם: משותפיםמקומות חניה  9.1.1   

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

  .אין מחסנים: ם צמודים לדירותיננים שאמחס 9.1.3   

  .יש: יסהנלובי( בקומת כמבואה ) 9.1.4   

 יש. : תמבואה )לובי( קומתי 9.1.5   

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

  .בכל אגף( 1) )בכל בניין( 3: ותמספר מעלי: יש; מעליותש; : יפיר מעלית 9.1.7   

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

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

 ין.א: ותףדודים משחדר  9.1.10   

  ת מוסמכתשתדרוש רשואחר  וכל מיתקן, ריותמערכות סולא :( כגוןשותפותמ ו/אומערכות טכניות )פרטיות  יש :גגמיתקנים על ה 9.1.11  

 ן. על פי כל הדי   

 .; ישגינון שטח ללא ש.י: שטח פתוח בתחומי המגרשו חצר 9.1.12   

 וחדרים טכניים, מרכז מחזור אשפה  ורתשקתכות לרבות מערחדרי  :משותףרכוש  ים וחלקים נוספים של הבית שהינםמיתקנ 9.1.13   

  המכר. שותף בתוכניותמש נים כרכומסומהזה,  ט בפרקים אחרים במפרטכמפורומתקני אשפה ו   

 

 :המשותףאם מהרכוש ישאין להוצ (מיםיבאם קי) חלק/ים 9.2 

 , )מילוט(.מדרגות יחדר 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 יה משותפת.שה לחנגי 9.2.3   

 ובי בקומת כניסה.ל 9.2.4  

 לובי קומתי. 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( טכני/יםות או מלובי קומתי לחדר/ים ה מחדר מדרגשגי 9.2.8  

 .הגג לע םיפמשות י מיתקניםעל יד התפוס –הגג  חלק 9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

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

 חברה כרכוש משותף.וגדרו ע"י היככל שים טכניים וחלקים יות, חדרט חניות פרטומות חניון למעק: רחלק אח 9.2.12  

 

 ת משותףבי 9.3 

 חוק המכר דירות(, המוכר דירה בבית משותף או בבית  –לן הל) 1974 – דתשל"ות(, ה)דיר וק המכרלח 6בהתאם לסעיף  )א(  

 המצוי  של התקנון ו משנה הוראהת מבטל אהחיל על הביית או שבדעתו לבל הון שחל עשותף והתקנמיועד להירשם כבית מה    

 יין; ואלה העניינים:נו עתוא מכר פרטים עלה חוזהצרף לרט או לם המנויים להלן, חייב לכלול במפהמתייחסת לעניין מן הענייני    

 הוצאת חלק מהרכוש המשותף; (1)    

 דירה;לוד שותף הצמק ברכוש המשיעורו של החל (2)   

 בקשר אליו;ם המחויבים יות הבית המשותף ובשירותות בהוצאיעור ההשתתפש (3)   

 ף;ת החלטות בדבר ניהול הבית המשותסדרי קבל (4)   

 )א( לחוק המכר דירות;3בצו בדרך האמור בסעיף  כוןישאחר שקבע שר ה עניין כל (5)   

 ב יבחוזה המכר, כמי שהתחי אף האמוריראוהו, על קטן )א(  בסעיף ייםנים המנויין מהעניישלא מסר פרטים על ענמוכר  )ב(  

 המשותף.  עניין יחולו על הבית אות התקנון המצוי לגבי אותושהור    
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 :לדירה דמוהצ ק ברכוש המשותףשל החלעורו שי 9.4

  .שת הרשויותבהתאם לחוק המקרקעין ובכפוף לשינויים בהתאם לדרי

 

 :יהול הביתנבר החלטות בדסדרי קבלת  9.5

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

 

 :ליושותף ובשירותים המחויבים בקשר אההשתתפות בהוצאות הבית המ שיעור 9.6

 ום הבית המשותף.ם לדרישות הרשויות המוסמכות ובהתאם לתקנון שירשם, עם רישאהתו באהמכר ו/ת הסכם להוראותאם בה 

 

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

 מצ"ב ות הם בתוכניהמשותף השטחים הבאים אשר מסומנימהרכוש  יוצאו, בהסכםן זה האמור בעניימבלי לגרוע מ      

  פרט המכר ו/או בהסכם המכר.מב ניםיו/או מצו      

 .ה של החברהשותף לפי קביעתמת הדירות בביויוצמדו ל צאים מהרכוש המשותףהחניה שבתחום המגרש מו עמדות .א

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

 ותף. וצא מהרכוש המשמ יש במגרש()ככל ש חדר השנאים .ג

  לתא שבבעלות המוכרת., יוצמדו החניות לדירותו כל החניות צמדית המשותף לא יום הבשוככל שבעת רי .ד

 

 

 לנציגות הבית המשותף.ו לקונה ורבשיוע םפימסמכים נוס ספח א'נ
  .הערות כלליות נספח ב'
 .זיכויים תטבל      נספח ג'
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 הדירות גות בעלישיועברו לקונה ולנציים מסמכים נוספ – 'נספח א 

 לק בלתי נפרד של המפרט:ו כחו יצורפכניות אלתו 10.1  

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

 ומה.משותף בקהכוללת סימון הרכוש ה 1:100 -ן מקט מצאת הדירה בקנה מידה לאנתכנית הקומה בה  10.1.2   

 מה.בקוהכוללת סימון הרכוש המשותף  1:100 -ה מידה לא קטן מבקנ טיפוסיתית קומה תכנ 10.1.3   

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

 .1:200ידה מוקטן לקנה מבצילום  כניות אלו ניתן לצרף; תיים מוצמדיםתושטחים דיר   

 .1:100 -ת קומת גג בקנה מידה לא קטן מתכני 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

 

 ין לרבות על פיכל דבהתאם לש למסור ור, שיולחומרי הגימת ורכהמעלכל  ושימוש תחזוקה אותיינתנו הור הבעת מסירת הדיר 10.2  

 חוק המכר דירות בעניין:   

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

 זוג אוויר, מי מערכותחות, ימערכות בטת בדירה לרבות והשירות המותקנ ותקה מונעת של מערכתחזוקה כוללת ותחזו )ב(   

 ה.צא באלומכניות וכיוות אלקטרמערכ   

 פיון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות.ת ואתדירו ()ג   

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

 

 גימור של רי הות וחומשל המערכחזוקה ית והוראות תתכנ  ייןה בבנת הדירה הראשונמסררה אשר לו ניהמוכר ימסור לרוכש ד 10.3  

 ניין:עב המכר דירותפי חוק  ת עלהבניין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין לרבו  

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

 וג רכות מיזות, מעבטיחות, מעלימערכות  ותקנות בבניין לרבותהמ השירותרכות עוללת ותחזוקה מונעת של מכתחזוקה  )ב(   

 באלה.וצא ר, מערכות אלקטרו מכניות וכיאווי   

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

 יצירת קשר.ן לומספר טלפו קנה, לרבות שמות יצרן/ ספברכות המותקנים במריות של ציוד ומעמפרט טכני ותעודות אח )ד(  

 מיליה.יפקסומספר  לרבות מספר טלפון יתוחכות והפין, המערל הבנית המתכננים ששימת צוור )ה(   

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

 ור רה האמעל רוכש הדי תב ולפיהים האמורים הנחיה בכסמכוכר יצרף לממה מכניות במבנה ובפיתוח.וומערכות אלקטר   

 נה( מיד עם מינויה.נציגות הזמנית או הקבועה של בעלי הדירות )הראשונה שתמותם למסור אול   
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 פי בקשתוה לשיועברו לקונ נוספות תוכניותמשהב"ש, להלן  פי הנחיותל

 

 ( של מפרט )טופס צו מכר דירותלאמור ב ל המוכר יהיה, בנוסף, עלבקשת הרוכש ימת על חוזה המכר ובהתאםתח לאחר

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

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

 .וועד זה לפי בחירתהא רשאי להקדים מהמוכר י -

 

 המעגלים,, סוג חלוקת מעגליםהכוללת  תכנית החשמל הדירתיתאת מסור לקונה תהחברה  :חשמל ותקשורת .א

 .םניקצה, לוחות ומקרא לסימוניהן לרבות למערכת אוורור / מזוג אוויר, מיקום אביזרי למי הכנות 

 

 ללת מעבר עקרוני וטלציה הדירתית הכת של מערכת האינס: החברה תמסור לקונה תכניטריתטלציה סניסנאי .ב

פתחי הביקורת ומקרא בות פכין לרחין והשות הדלורי קצה ומערכקום אביזחמים/קרים( לרבות מים )ל קווי המיש       

 לסימונים. 
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 יות ואזהרותהערות כלל –נספח ב' 

 לדירהו למבנה ותהערות כללי

  .היתר הבניה תהתקפים למועד קבל שראלי,ין והבניה והתקן הישות תקנות התכנוהמוצרים והמלאכות יהיו לפי דרכל  .1

 .2010-"ע( תש3ס' מיתקן לאנטנת תק' )מ .2

 ומיתקני אנטנות          פת )אק"מ(תוטה משיקל: מיתקני אנטנות ל799י יתקן לאנטנות לקליטת שידורי החובה, לפי תקן ישראלי, ת"קן מיין יותבבנ              

 )אק"א(. ה אינדיווידואליתלקליט              

אחר המבטיח שבכל  הסדרם קיים החובה א שידוריטנות לקליטת יתקן לאנהחברה מחובת התקנת מאת שאית לפטור רהוועדה המקומית  .3

 א תשלום.דירה יהיה ניתן לקלוט שידורי חובה בל

ימנע העל איטום המרתף, ו/או ל הו המתחייבת לשמירפעולה הנדרשת ו/אמצעות וועד הבית, ולנקוט בכל ו ו/או באמצול בעעלפהקונה מתחייב  .4

אי שתילת צמחיה בעלת שורשים חודרניים וביצוע ריסוס רק, אך לא  ל, לרבותרט לעירתף, כפי שפואיטום המסיכון לכדי  שיש בה ולהמכל פע

 .פתי למניעת קינון חרקיםתקו

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

וכן התחמצנות מינרלים )ברזל(  ,"עיניים" ,ידיםגוון, גי מרקם, בדל: הטבעיות כגון ו תופעותיתכנובכפוף לתקנים, וי בריצוף וחיפ באבן טבעית, .6

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

יטום פינות יבוצע ק רות ו/או שיפולים לאקי בחיפוי. ייםלחות מהנדרש בתקנים הישראפוגות( במידות לא יעשו מרווחים )פ בחיפוי ובריצוף .7

 .ם(גרונגי)

רכות לצורך מע ,םכבלי ,זקהמגרש, לחברת החשמל, ב ש כי באם תידרש החברה להעמיד שטח/ים בתחומי המבנה ו/אויודגעת ספק למני .8

ובזכות  לצורך גישה, כן ןנייהב ימוש במתקנישלרבות  אפשר גישה חופשיתלם, הקונה מתחייב ינים אחרים סמוכיהמשמשות הבניין ו/או בני

 אלו. םיחם מיסי ועד בית בגין שטקרקע למעבר כבלים. כמו כן יהיו גופים אלו פטורים מתשלוהות ות רצועח/ים לרבול בשטהשימוש והטיפ

 אך לא נים החלל ועלולים ליצור הפרעה, מקטיהר תליית כביסאם יותקנו באזובוויר דוד המים החמים ויח' מיזוג האשל  מםויקמ .9

 פחות מן הקבוע במפרט.

עומדת בדרישות עיבוי שרמת הרעש שלהם  חידותיהקונה, יעשה שימוש רק בי "יר ערכות מיזוג האווקנו מעיסופקו ויות באם .10

 ים.געלרעשים ומפהתקנות 

וזאת על מנת קונה שונות מעת העמדת הדירה לרשות הים הראנחות בשלוש השבאופן תכוף לפ ,המוגןב להדגיש כי יש לאוורר המרחב חשו .11

 .הבטון שמהם עשוי המרחב המוגן תבקירו המופק מבטן האדמה והנמצא ,חצץ(באגרגטים ) אימצלהלול ראדון אשר ע לסלק שרידי גז

ומרפסות  גינות, חניותכגון  ,שטחים פרטייםה ואשר יעברו בנם במבכות אחרות המשרתות כלל הדייריאו מער רתביוב או צניתכנו שוחות  .12

 ויקט. צי הפרמתכנני ויוע מספרן ומיקומן יקבעו עפ"י החלטתת, פרטיו

, ומהווים ןיכים לכלל הבנייקורת, השיכן פתחי ביכד'( ועוברות צנרות )מים, ביוב, ניקוז ואו החניה, יתכן ו הירדה תובסמוך לתקר ירותק ,ברצפה .13

 ם משותפים. קיחל

 בריצוף זה. ותלשקיע עלולים לגרוםהמרוצפים באריחי "אבן משתלבת"  לו דרכי נסיעהעל שבילים, מעברים ואפי רכבים כבדיםנסיעה ב .14

 .ההרוכש לא תיפגענה זכויות ובכל מקר .רשויותו/או אישור ה מקומות החנייה ומיקומם בהתאם לצרכי התכנון ספרבמ ייםשינו תכנוי .15

הנספח,  [, תגברנה הוראות28.11.18 -14ה למשתכן מהדור ]מפרט מחייב מחיר 1ח ג'פלהוראות נס רה בין הוראות המפרטתיבמקרה של ס .16

 ן.דיף לכל בכפו

 נה ההוראות.תגבר -עילין המפרט לת"( לבוראות החוזה ו/או הוראות הדין ו/או המכרז )להלן: "ההוראון הבי ירהשל סתקרה כמו כן, במ .17
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 זיכויים ת טבל –' גספח נ

 

 
 וחדותהערות מי

  28.11.2018  - 14רה דותכן מהון, מחיר למשרט המחייב של משרד הבינוי והשיכבמפק הנדרשים אלו הינם אך ור זיכויים ריכוז .1

 לעיל כוללים מע"מ. קובים הנ ריםמחיה .2

 

 
 

 : מקרא

 דה. יחי -יח'

  ך. מטר אור -מ"א

 

 
 
 א תוספת מחירלנויים בהסכמה לכויים ושיזי
 

 תכולה אנוש
 לזיכוי ערך כללי

  מע"מ כולל

 ארון מטבח
 משטח העבודה, חיפוי בגובהארון המטבח  עצמו, 

 וללה למים חמיםסמשטח, מ לכל אורך הס" 60
 ול כמוגדר במפרט זהטבח, הככיור מים ווקר

 מ"א₪  1,000

 מיםסוללות ל

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

דרך -ם חמים וקרים רביגין סוללה לממובהר כי ב
 ניתן לקבל זיכוי.)אינטרפוץ(, לא 

 יחידה ל₪  200

 ליחידה₪  75 --- ןנקודת טלפו

 עת תקבי
עגל משותף )לא מוגן מים ולא רגיל במת תקע בי

 ח(.מעגל נפרד / כ
 ליחידה₪  125

 דלת כניסה
 ירותלמרפסת ש

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

 ליחידה ₪ 750

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


