
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

 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 4 מס' חדרים:

  
 Cg :מדגם הדיר

  
 2 מס': 2באגף  דירה

  
 קרקע מס': הקומ

  
 B,A בניין מדגם:

  
 10 מס': מגרש

  



 מותנה בהיתר בניה
ולפני קבלת  רט נערךמפ ןויות השע"י ר ויים רקלשינכפוף היתר   תכנו

 

                      ___________                                           ____________ 
 חתימת המוכר                                                            הקונה חתימת           

 

 , ג'ב'א', נספחים 

 29  תוךמ 2 'מע 04.08.2021 :תאריך /10רש מג / 14רה משהב"ש מהדו –ן מפרט מכר למשתכעיר היין, אשקלון /  / סו ובניו בע"מבג וברטאל / יהמסד לאיכות הבנ

  

 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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   CG :מדגםדירה  עיר היין, אשקלון שם האתר:

 , גןחדרים  4 מס' חדרים:  

 ___ דירה מס':  

 ___ :מס' קומה  

 ___ מס': חניה  

 ___ :מדגם בניין  

 2 :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""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 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

 

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

  וחצר צמודה דירתית. ה מחדר דיור(פת )יציארחבה מרוצ ות,ריש פסתמר(, מקלחתהורים ) חדר רחצה, (אמבטיהכללי ) צהפרוזדור, חדר רח

 

   שטח הדירה .5

 :כללים אלה המחושב לפי ._____ מ"ר_ :שטח הדירה הוא

 ל הדירה.רות החוץ שיקהעוברים על פניהם החיצוניים של  ידי הקוויםעל  רנוצצולע ההמ תוךהשטח הכלוא ב )א(

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

 דירה או תוכנית אחרת.או בינה לבין מה בקו

 וץ;ל קיר החבמרכזו שרה אחרת יעבור קו המצולע האמור ן דילבי הדירבין 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)

 .דירהסים במפלל הסכום שטחי ככל מפלס בדירה; שטח הדירה יהיה טח לגבי בדירה רב מפלסית יחושב ויפורט הש (ב)

 ופקיים; והא פעיםם המשוהמשטחישל כל  ההיטל האופקיבלבד לפי  תחשטחו 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 ולנדרש בתקנות התכנון והבניה ם ואבחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובהם ת (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)

 

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

 אין. :(1)בשטחשמש  תמרפס 6.1

 המוצמדת(; החניהטחי החניה עם סימון מקום ת שכני)יש לצרף ת כנית המכר.תבכמצוין : ס'מ הרוקמ אל/ מקורהחניה  6.2

 אין. :(2)בשטחדירתי מחסן  6.3

 .אין :(3)מרתף דירתי בשטח 6.4

 .אין: בשטחצמד לדירה ומגג  6.5

 ר'(;ות מרוצפות ואח/ם ורחבהית שביל)ראה תכנית החצר המוצמדת לרבו המכר תיצוין בתכנכמ :(4)חטבש תחצר מוצמד 6.6 

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

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

  

 הערות לחישובי השטחים:

 המצולע הנוצר על ידי הקוויםה הכלוא בתוך פצרמרפסת הוא שטח הת לדירה; שטחה של ימרפסת חיצונ –" שמשמרפסת " .1

גובלים הירה דה תירוקשל המרפסת ועל פניהם החיצוניים  ים שלהבנויהמעקים  ים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ אוהעובר

 ת.במרפס

הרקיע כפוף  רלשמש ו/או לאו אשר מידת חשיפתה לקה, בחמות או לורה בשחשופה ו/או מק ,הכוונה "שמשמרפסת "י מובהר כ

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

 .שלשמ שיפת המרפסתח

בינו לבין חלק של דירה המחסן מפריד ר קיר שות; כאן בתוספת שטח הקירקירות המחס לוא ביןהשטח הכוא , הו של מחסןחשט .2

 יר במלואו.יכלל שטח הקיהקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של  כלליי אחרת

 ס"מ;  20  מתחת לקירות החוץ בעוביי שטח תיאורטמרתף בתוספת הץ של וחהות ר, הוא השטח הכלוא בין קישטחו של מרתף .3

כאשר קיר  השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר; רק ללייכריד בינו לבין חלק של דירה אחרת מפ ר המרתףיכאשר ק

  מלואו.ייכלל שטח הקיר בהמרתף גובל בשטח משותף 

המופיע במפרט  חצרבין שטח ה 5%ד ור של עיה בשיעיר סטת; תוהפקיבה ם, את שטח הקירות התומכיכולל חצרשל  חהשט .4

 למעשה. חין השטהמכר לב

 סטיות קבילות: .7

 קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה: סטיותהן לן לההמפורטות הסטיות 

גדולה  תותר סטייה רשל חצ החטש ןובין השטח למעשה; ואולם לעניי 6-ו 5פים ח כמפורט בסעיבין שט 2%סטייה בשיעור של עד  )א(  

 לעיל. 4והערה  6.6כמפורט בסעיף יותר 

  למעשהים האבזרידות זרים במפרט ומבבין מידות הא 5%ור של עד עשיב הייטס (ב)
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 .בע"מ םינפוב "סיטי בי" אדריכלות ועיצ "(:האדריכל)"להלן " שם עורך הבקשה להיתר .8

 י ברק., בנ7מצדה  :תובכת 03-6228642 פקס: 03-5403938 :טלפון 

 office@citycee-arch.com :דוא"ל 
 
 

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

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

 zisling@zahav.net.il   :דוא"ל 
 

 

 ודה ואביזריהמבנה, הדירה, ציתיאור הבניין, ה ב.

הבניין או  חזית בבניין, בתנאי שלא ישנו את וחלקים אחרים חרותס שינויים בחלוקה פנימית של דירות אי להכניאוכר רשמה    *

 .תףשטחים ברכוש המשו

 .התקן הישראלי דרישותיו לפי ת יהוהמלאכו םיוצרכל המ *

 

 יןניהבור תיא .1

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

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

י החלטת או רב אגפי, לפבית משותף אחד מורכב ו/ו כחברה וירשמל לפי החלטת הביהבניינים ייבנו בשלבים או במק

 . הרשות המוסמכת

             

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

 

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

 או לכל צורך אחר. לעסק,

 

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

 

 :שרבמג ייניםשותף לכל הבנמ ףתרמ
 

 תיאורכינוי או 

 קומה

קומות מתחת/מעל 

 כניסהקומת הלמפלס 

 )ד( הקובעת לבניין

 תודירמספר 

 בקומה
 רותעה סוג השימוש

 --- -1 מרתף תקומ

, מעברים מיסעות, ם,חניות אופניי ,חניות

ת, דרי מדרגומעליות, ח, ותקומתי תומבוא

, םיטכני םיחדר, תמאגרי מים וחדר משאבו

פי ת לרכות טכניומתקנים ומעפירים, 

 ת.דרישת המתכננים והרשויו

ים מם הסופי של המתקנוקימ

החלטת והמערכות יקבע לפי 

 .יםהמתכננ

ממוקמות ה ותיתכן ומערכות שונ

 .ים/האחר ין אחד ישרתו גםבבני

 
 
 ל בניין:כב
 

 יאורכינוי או ת

 קומה

קומות מתחת/מעל 

 הכניסקומת הלמפלס 

 ד() הקובעת לבניין

מספר דירות 

 מהבקו
 הערות סוג השימוש

 עקקר ןלבנייקומת הכניסה 

 1 :1באגף 

 2 :2באגף 

 2 :3באגף 

 בקומה( 5)

מבואת כניסה , )גן( מגוריםבכל אגף: 

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

כניות מערכות טמתקנים ו פירים,, יםאופני

 .לפי דרישת המתכננים והרשויות

 .יריםלרווחת הדי רדח: 2באגף 

 

מעברים,  יסעות,יות, מחנ: בפיתוח

 , אשפה טמונה.גזצובר 

 1-5 מגוריםקומות 

 2: 1ף באג

 3: 2באגף 

 2 :3באגף 

 בכל קומה( 7)

, תתיוממגורים, מבואה קבכל אגף: 

ת, פירים, מתקנים וגת, חדר מדרמעלי

י דרישת המתכננים כות טכניות לפרעומ

 יות.והרשו

--- 

 מגורים עליונהקומת 

 )פנטהאוז(
6 

 2: 1ף באג

 2: 2באגף 

 1: 3באגף 

 בקומה( 5)

, מגורים, מבואה קומתיתאגף: בכל 

ת, חדר מדרגות, פירים, מתקנים מעלי

ים ת לפי דרישת המתכננומערכות טכניו

 ויות.שרהו

--- 

 וןיגג על

 )ראשי(
--- --- 

, ת סולאריות, פיריםכומדרגות, מער ירחד

טכניות )משותפות/ ות רכומע קניםתמ

 שויות.והרים תכננשת המי דריפרטיות(, לפ

 ללא הפרדה בין  משותףגג 

 שלושת האגפים

 --- --- --- 7 סך הכל קומות למגורים

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

 
  :ותוהבהר תורהע

  .יהנהב יבטבלה בהתאם להיתר שינוייםו ייתכנ (א)

 בתקנות התכנון והבניה ]כהגדרתה ן נייעת לבסה הקוביא הכניהן איזו מהכניסות לבניין, יש לציי אחת כניסהמ ריותבמקרה שיש  )ב(

 )בקשה להיתר([.   

 

 :בכל בנייןראשי( ) ףמשות חדר מדרגות 1.4

  גג.ה עד למפלסתף רמלס פמממקורה : מדרגותאפיון כל חדר ; בכל אגף( 1) 3: ןיינב כלב :ותדרגהמ י/מספר חדר

   אין. :יםספנוחדרי מדרגות 

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

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

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

נור או תב צבוע צבע סופייה צבועה בהא תתקרת המ"מ לפחות. ת 27של  יבבעוש רניט או שיא. ריצפת התא תצופה בגרוחב הת

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

 ד".הפיקוד פיקוד "יע היהיה, וריה באותה ששהינן צמודות אחת לשנייין הכולל ארבע מעליות או יותר, לשני הכיוונים(. בבנ

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

 .אין :מרעמדת שו 1.6

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

 .1969-ט"כתש יןוק  המקרקעז' בח 59

 

 :(ין)בכל בני ות גמרדוועב בנייןחומרי ה .2

 

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

 ; דלשה דסישובי מהני חלפ :עובי .םמנטים מתועשים/טרומייו/או בטון מזוין מאל בטון מזוין :חומר :ת קומת קרקערצפה ותקר 2.2

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

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

  .1ק חל 1004' אלי מסקן ישרלפי ת :. בידוד אקוסטייועץחלטת הלפי ה :בשיטה

  מניעת החלקה.שות התקן הישראלי לירלד םהתאבם יהיה נגד החלקה ין המגורייף בנריצו

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

  .1045לפי תקן ישראלי מס'  :תרמיבידוד  .יםטינבלרם הישות התקנידרו לפי הנחיות היועץ :טוםיקוז ואישיפועי נ

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

 , (רחא וא גאי )איטונאו בלוק ת ,גבסבלוקי לוחות גבס, בדופן פנימית של קיר החוץ ובצד הפונה לדירות,  ,למחצה

 . 1045' מסישראלי  לפי תקן :מיבידוד תרהמהנדס. ן ונתכ ילפ :עובי ינה הרלבנטית.מידה בתקלעוף בכפ להכו  

 ירוק" של מכון התקנים הישראלי. "תו תקן ליעבהיו ים יפנ רותיקצבעי תקרות ו

 :גימור קירות חוץ 2.6

 נאים בהיתר הבניה.לפי התהכל  .אחרשיח ק ויפיח או/מלאכותית, ו אבן טבעית ו/או אבן: 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 :חיפוי אחר 2.6.3

 נדסהמ תונחיהאו משולב, לפי ו/ (אחר ואו/ י )איטונגאת קולבאו ו/בטון  לוקיאו במזוין ו/ בטון :חומר :הדירותקירות הפרדה בין  2.7

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

 ן ובה לפי תכנותכנון המהנדס, גו/או משולב לפי  : בטון ו/או בלוק)ככל שיש(: חומר וגובה חצרות/מרפסותקיר הפרדה בין 

 .ליכרדאה

 :)בכל בניין( ותמדרג יחדר 2.8

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

 לית יבוצע על פי הוראות כל דין.עמוה

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

 תקרה.י( עד ללשראיה התקנים

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

 םתקניות הצמנט לבן בהתאם לדריש לן או טרצוניין המגורים יהיו מאבן נסורה או גרניט פורצמדרגות ב :תמדרגו 2.8.3
 

 .מחוספסים כנגד החלקהופסים  םסטידתואמים לאורך המדרגות והפו וליםפשי עלותוב הרלבנטיים,

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

 .1142, בהתאם לת"י לרבות מאחז יד(מתכת 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( תתימקומבואה )לובי(  2.9

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

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

 עד לתקרה. הישראלי(

כת לא במקרה של תקרה מונמ. (ילראהיש מטעם מכון התקנים ל "תו תקן ירוק"עב)סינטטי  סידטיח +  :ררה: חומקתור מגי

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

 :ף(ל אג)בכ ראשית מבואה )לובי( כניסה 2.10

 וף דלתבה משקלפחות עד לגוופורצלן,  קרמיקה או גרניטאו  יש(שאבן נסורה )חיפוי קשיח, כדוגמת  :רחומ :ניםימור קירות פג

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

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

קן בת םידומהעו מ"ר, 0.64-מ יפחתד לא ח הבודח הארימסוג גרניט פורצלן. שט ( או אריחיםרה )שישונס ןאב :חומר: ףריצו

  .ניעת החלקהמל 2279הישראלי 

טבעי צבוע  טוןב :חומר: רהגימור תקין סינטטי. לבבמצבוע ו/או טיח ו/או משולב, עי בטון טב :גימור קירות חניה: חניה מקורה 2.11

יות, נח וןשופעת, כולל סימלא מ במסעהמוחלק  בטון ה משופעת בין הקומות.עסבמ : בטוןניהרצפת ח רמויג. טטין סינבמלבי

 .ועהתנה ץעות יוי הנחימספור ושילוט לפ

  .6.1.3תוח סעיף פי: ראה עבודות רהת מערכת תאולרבו מקורה גימור חניה חיצונית לא       

 : רים לשימוש משותףדח       2.12

 . ('ווכ  ות חשמל, מיםנורא )למעט גומחות,, סופרקרילדוגמת סינטטי  צבוע בצבעטיח  :קירות גימור:  ת הדייריםחרוולחדר        

 .מכון התקניםם ירוק" מטעו תקן בעל "תבעים, ל הצד. כיספוליסינטטי דוגמת  צבוע בצבעטיח  :הרתק רגימו       

  .משולב ואלן צאו פוראריחי קרמיקה או טראצו  :הרצפ רוגימ       

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

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

 טעם מכון התקנים.ק" מירו ןקתו תכל הצבעים, בעל "י. טטן צבוע בצבע סינבטו

 .או משולבאו פורצלן מיקה או טראצו חי קריאר :גימור רצפה

 ה.הבניר יתאו לפי ה בורות לאשפה טמונה: שפהאצירת א

 

  :ותהער

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

 תאם לדרישות התקן ה בהייה ()בדירות ובשטחים המשותפיםהשונים הבניין  קיחלבריצוף ה של הקלהחה דרגת מניעת .2

   .הלמניעת החלק 2279הישראלי 

 

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

  .יר שמןזחומם אינטרקו       

 מן.שדלתות אש, כולל מחזיר  :ר מדרגותדלתות חד    2.14

 .דלתות פח: דלתות חדרים טכניים    

   אין.: קומתיבי ת לודלתו    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 המדרגות ועהבבת לתאורת לילה קקומה, ומנגנון שבכל  ת אורהדלק יהיו לחצן םיורמגבבניין ה  

  .אה קומתיתובמ/תורגדמההדירה להדלקת  אור בחדר   

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

 .םאין מחסני :דירתייםורה במחסנים את      2.18

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

  גם  וישרתו הסמוךניין או ימוקמו בב/ו וךמהס ןיישרתו הבניין, אך ימוקמו בבני ן מהנדס החשמל )יתכנו מערכות משותפות אשרנותכ   
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 ות השונות(.הרשוי רוישאל הבניין, בכפוף   

 ומית.המקדרישת הרשות ומואר. עיצוב המספר יהיה לפי מספר בניין חיצוני  קןיין יותבחזית הבנ 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 בהוג   

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

 

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

 ע על פי דין.ובהקי לנימימן הגובה המל פי התקנות לא יפחת לקי דירה עבוע לגבי חקה

 

 אותה. המשמשיםבדירה ובשטחים המוצמדים לה או  מוריםשימת חדרים וגיר – 2טבלה מס'          3.2

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

 (1)רותימר קוח אורית

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

 בס"מ()

 (4)וחיפוי  (3)ריצוף
 "מ(סב) יםריחאמידות 

 ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א 

 שיםבשקלים חד
 הערות

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

 .ךשבהמערות וט בהפר ראה אין (3) הרא (2) ראה (1) וקי בטוןלב ,ןוטב רחדר דיו

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

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

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

 .בהמשך תט בהערוראה פרו אין (3)ראה  (2) האר (1) בלוקי בטון ,ןובט רודזופר

 .ראה פרוט בהערות בהמשך ןיא (3)ה אר (2) ראה (1) בלוקי בטון בטון, םנה הורישי חדר

 .ךראה פרוט בהערות בהמש אין (3)ראה  (2) ראה (1) וקי בטוןלב בטון, שינה חדר

 ממ"ד
 זוין ן מבטו

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

 לילכרחצה ר חד
 ()אמבטיה

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

 .בהמשך ת בהערו טרופ האר

 אין (4)ראה  גרניט פורצלןחיפוי 

 הוריםחדר רחצה 
 (מקלחת)

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

 .ךשמהב  ראה פרוט בהערות

 אין (4) הרא לןרצט פוגרניחיפוי 

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

 אין (3)ראה  2.6ראה סעיף  (1)ון בט יוקבל בטון, 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 המסתור כביס

 

 לטבלה:והבהרות ות הער
 

  :חומר קירות (1)

 להלן: נאיםס בתוחות גבלאו בס גבטון תאי/בלקי  יקולב/ןטוב יבלוקבטון/ :יים מועש היויבדירה צות הפנים קירות ומחי

 מ"מ לפחות. 0.6פן הפרופילים ודעובי  -

 לפחות. מ"מ 70ים פרופילרוחב ה -

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



 מותנה בהיתר בניה
ולפני קבלת  רט נערךמפ ןויות השע"י ר ויים רקלשינכפוף היתר   תכנו

 

                      ___________                                           ____________ 
 חתימת המוכר                                                            הקונה חתימת           

 

 , ג'ב'א', נספחים 

 29  תוךמ 10 'מע 04.08.2021 :תאריך /10רש מג / 14רה משהב"ש מהדו –ן מפרט מכר למשתכעיר היין, אשקלון /  / סו ובניו בע"מבג וברטאל / יהמסד לאיכות הבנ

  

 אחד מאלה:הגבס יהיו מכל צד של מחיצת 

שופר לנגיפה בעל מו"מ לפחות, מחוזק מ 15.9עובי בוח ן ליומית(, או לחילופרק דו צהיחמות )מ"מ לפח 12.5 וביבע תלוחו 2 -

 .(ותק"ג/מ"ק לפח 1000צפיפות גבוהה )

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

 תם למפרטיו.תאמת האוחות ויאשר בכתב ר התקנת הלספק הלוחות יבצע פיקוח צמוד אח /יצרן

 

ות אלו ניתן שמעטפת הפנים של קירשת למחצה, עוהמתועשת / מת יטהם בשמבוצעי ץהחוות רה רוויה, כאשר קיינבב :ץוח תקירו

וד ביד": 1045נטית לרבות בת"י בקינה הרלף לעמידה בתי. הכל בכפווק תאאו בלבלוק בטון  , בלוקי גבס,סבג מלוחותיה עשו תהיה

 " או מבלוקי בטון. םיכעמידים למיצרן "ע"י ה גדריםוהמ קיםוהקירות בבל יבנו הרקמ לבכ הצרח יבחדר, בכל מקרה. " םיתרמי של בניינ

 

 :תקרות/גמר קירות (2)

 אםבהת ר יהיהה של הקירות. במרחב המוגן הגמומר הבניבהתאם לחרילי או + צבע אקטיח ית יהיה, בנציונלנוק : בבניהותקירגמר ה

 .בןל :גוון .+ צבע אקרילי ףעורההנחיות פקוד ל

 : לבן.וןוג .+ צבע אקרילי הנחיות פקוד העורףל םבהתא הן הגמר יהיבמרחב המוג .טטיסינ + סידטיח  :תקרות רמג

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

 

 :במרפסות גמר קירות

  ף.וסנ גמת כלל החזיתות ללא תשלוםת יהיה כדוגמר הקירות במרפסו

בנוי ו א הרלבנטייםהתואמת לדרישות התקנים  תימשולב עם זכוכום ינימה אלוקעמ(. חרת)באם לא נקבע א :תוספמרהת וקעמוב עיצ

 חזית.ת הכדוגמ

 

 . התקנים הישראלי ןלי "תו תקן ירוק" מטעם מכוהתקרות וקירות פנים יהיו בעי עבצ כל

 

  :ףצורי (3) 

ים בכבישה רצמיו: אריחים  314י רתם בת"דהג עפ"י ן(,צלן )גרניט פורצלרפו וגמס םיחיאר ותקניו תבכל חלקי הדירה ובמרפסו י:כלל 

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

 י הקונה. "ע וחרבנשוון ולג דגםם לאורק מאותה סידרת ייצור בהתאריחים אך בכל מידת אריח יותקנו  

הקירות חיפוי  רגמכן צוין באם  לפחות, אלא ס"מ 7בגובה ומאותה סדרת ייצור יצוף רהירות מחומר היקף הקים בכל ליפול שולהריצוף יכ

  יפולים.קשיח אין צורך בשוץ מחופה בחיפוי הם קיר החבמקומות ב קשיח.

 ט להלן.מהמפור א יפחתולה וחלקהלהתנגדות  – 2279ת"י  ותשריבד עמדום, יעודי יפרה ובבניין, להמותקנים בדיהריצוף  גיסו

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

ונים מכל סדרה דוגמאות/גו 3-וסדרות של ריצוף  4פחות, המוכר יציג לקונה, לכל ה, או לחיפויועד לריצוף, יח, המיראת לכל מיד

 בגוון בהיר ניטרלי. ים יהיהעצמבין הגוונים המו  ות אחדפחל .ריםוגחים בשימוש בדירות מישכום יצום נפוונית/גמאוגהתואמים לדו

 (. LAPPATO" )"מבריק חלקית ורתהיה בגימות הסדר חת מביןלפחות א

ב ביותר וקר וןוגבחרת והא פורן או, בין אריחים(. אחת בגוגותפו -ישקים לוי מני גוונים של רובה )למייציג לקונה בחירה בין שכר המו

 ע"י הקונה.שנבחר ח ארישל ה לגוון השולט

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

י דמומהם  ון בהיר ניטרלי, אחדובג יהיה צעיםהמו ניםגווהת מגורים. לפחות אחד מבין ימוש בדירוונים נפוצים ושכיחים בשגוות/לדוגמא

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

אריחים מסוג סוג א'. . מס" 60/60ות יחים במידרא: (ורחבה מרוצפת חיצונית מרפסת שרות, )למעט חדרי רחצה הדירה לבכריצוף  -

 (. לןרצופ יטנגר) ןרצלפו

 ס"מ. 33X33 ס"מ, 30X30אריחים יר ממידות הדי חירתבל: מרפסת שירות/הי רחצרדבח ףריצו    -

 . (ןגרניט פורצל) פורצלןמסוג  יחיםרא. סוג א'     

 מ.ס" 33X33ס"מ,  30X30אריחים  דותיר ממילבחירת הדי :(בחצר) מרוצפת חיצונית ברחבהף ריצו -
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עיל ת למידות האמורוף להמוכר להציע בנוסמ"ר ומעלה על  15 ןבמרפסות ששטח .(לןפורצ טנירג) לןצרפומסוג  . אריחיםא' גסו      

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

 

  קירות:חיפוי  (4) 

 )בחירת סוג ות.נטיברלא' העומד בדרישות החקיקה והתקינה ה וגס (ןלן )גרניט פורצלורצה או פיקקרמחי יריהיה מא חיפוי קירות י:לכל  

רו ע"י הקונה. מאותה סידרת ייצור בהתאם לדגם ולגוון שנבח ורקו אריחים אך בכל מידת אריח יותקנהינה להחלטת המוכר(.  יחראה

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

50X20 "05, מסX25  ,60ס"מX51 60, מ"סX20 "מות למפורט וכן במידות דוים , אריחהקונה בהסכמתציע, רשאי לה מוכר יהאה .מס

 במחיר הדירה. כל שינוי  נוספות ללאבמידות 

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

 קרילי.טיח + צבע א – פוי ועד לתקרהות. מעל החילפחלת דה

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

 ילי. + צבע אקר יחט :ותריקעל החיפוי וב. מ(וףמ' מעל הריצ 1.50י ועד הרצפה )גובה העליון של החיפוי הקרמסף בקו ה בווסביהתנור       

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

 הקירות. 

 

  הערות:

 עת מעבר נילמהתקנים הרלבנטיים  שותידר 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 לגועד עשה י ותגובה חיפוי הקיר  - ותרקיפוי יח 

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

 הריצוף בדירה. של קההבר 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– , קורה/ותהולרגפ 

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

 תרכוות למעמטבח, ארונן רוות מחופים, בגב איתחזו ותקיר 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 ניתקלפי דרישות ה – ת(וגומרווחים )פ

 לפחות.מ"מ  1 מרווח של

 

 :תוונאר 3.3

 

  תון:תחח ארון מטב  3.3.1

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

 המפורטות להלן: תוהארון יבוצע בהתאם לרכיבים ולהנחי 

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

 נה למדיח כלים. , הכצתה(הלונקודת חשמל  גז לבישולדת נקו ,הטוחקנה שתמתאים לה תחפ )תושבות וחיתוך תונבומ

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

 ריצוף.י העל פנס"מ מ 90-גובה סף עליון של משטח העבודה יהיה כ •

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

  ן.רואה

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

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



 מותנה בהיתר בניה
ולפני קבלת  רט נערךמפ ןויות השע"י ר ויים רקלשינכפוף היתר   תכנו

 

                      ___________                                           ____________ 
 חתימת המוכר                                                            הקונה חתימת           

 

 , ג'ב'א', נספחים 

 29  תוךמ 12 'מע 04.08.2021 :תאריך /10רש מג / 14רה משהב"ש מהדו –ן מפרט מכר למשתכעיר היין, אשקלון /  / סו ובניו בע"מבג וברטאל / יהמסד לאיכות הבנ

  

 . לוחות פוסטפורמינג / MDFץ לבוד )סנדוויץ( /מע שויותהיינה עדלתות הארון ת •

לות יסנה בעלות מהיית תו. המגירוומקע לולכגובהו ת, לכל חולפ מס" 60ות ברוחב ריגמ תידהארון יכלול יח •

 ופיות ממתכת.טלסק

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

 ערך.נשלף כדוגמת מג'יק קורנר או שווה  לאחסון

 לן:לה טיםהמפור ם לרכיביםתאבהות המטבח יהיו נורא יפוסוגי צי    -

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

 ה.קיימציפוי פנימי וגמר מדפים: מלמין או פור •

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

אחד מהם בגוון בן ובע לצבירה, אחד מהם לבחים שונים וונג 5ות נה לפחבפני הקו יגהצכר לני: על המווציח יפוצי •

 ניטרלי.

  ציפוי פנימי: בגוון לבן. •

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

 אלים המובנים )למליהכלים החשנת קתהו לשיועד , במקומותיםדפלרבות דלתות ומ ,ותומשלק את ארון המטבח בלספ

 לרבות ההכנות הנדרשות.ים( חלל

ור לכימתחת בחלל ש תותקןהכנה למדיח במקום המיועד למדיח, ניתן שה חבלרוכשים המבקשים להתקין ארון מט -

 ישמלושקע חרת המטבח קען ח לביוב ולסיפוידמה לש עתידי 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  מיריר להציע לדיתכנון המטבח הספציפי המוכר יהיה רשאי להל מהאתהבחדרים ומעלה,  4.5: בדירות הערה

ת קבל אלה ונקט ההחלי. חצי אי" (" / ות המטבח )"אי"ריקל דמותחתון שאינו צטבח מ"א ארון מ 2 -ארון מטבח תחתון ב

וספת גמר מלא בכל היקף תב טת "אי" / "חצי אי", יתוכנן ארון זה בהתאם להוראות המפרדוגמון כתחלארון תהמוכר הצעת 

 הארון.

 ;שךה בהמראה הער מידות: (1)  

    

ת ופחא לבי בעו דהח עבומשט נהקולבחירת היותקן  ןותחתה לכל אורך הארון ר:משטח עבודה מעל ארון מטבח תחתון: תיאו

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

 החוטשה המשטח יותאם להתקנלחזית הארונות בכל היקפם.  ס"מ ביחס 2ה של בלטים בהעם שולילפי העניין(,  1,2)חלקים 

י להעדיף התקנה ללא קנט שאה רהקונכר )ומע"י ה ייבחרו פן עיבודשאו גבהמו יוןקנט עליותקן  טחמשה של כיור. בהיקף

 אי ביצוע זה(.  גיןוי בכיינתן ז. לא יכולל אף מים בכל היקף המשטח ,ככל הנדרש חטעם עיבוד בחזית המש מוגבה

 המוכר בחר המוכר.יש םיקפהס אור ו/ע"י המוכ גווצדוגמאות שי ון וגמ ךומתלבחירת הקונה היה משטח העבודה במטבח י גוון:

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

  .אחד( וח בודדאבן 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 המופציפי הסח תכנון המטבל מהאתהב ,להחדרים ומע 4.5 רותבדי: הערה

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

 :כמפורט להלן ת הצעת המוכר יתוכנן הארון העליוןנה לקבל אהקוליט חה

 ינות.פ לאי לרציף והמשכ היהי ןרוהא  •

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

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

 ול לפחות מדף אחד לכל אורכו.עליון יכל טבחן מרוא  •

 ח התחתון.מטבה ןארולגבי  שות המפרטרילדון יהיה בהתאם ילעה חטבוציפוי ארון המנה מב  •
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    .ראה נספח ג' :הכיור, הסוללה, החיפוי , משטח העבודה,המטבח תארונו לזיכוי בעד ירמח

 

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

 MDF  5ה רמבמים ב דהימעאו סיביתP 310ן קת פילENבאורך  ת הקונה. הארון יהיהחירלב חנואו מוי היה תל. הארון י  

 ניאו קוורץ מחרס / שיש /  ליעבודה אינטגררים בלתי מחלידים, משטח ל דלתות, מדפים, ציולהכ ס"מ לפחות 80מינימלי של   

 .ס"מ 45X25דותיו מיש משולב בכיור   

    ן.יא :הצחהר ד ארוןיכוי בעזל ריחמ                   

 

   :תהערו

 : מטר אורך 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 המוקהנישה )המב וחידת רן כך שמיתוכנ חטבהמ 

  למדיח, תנור, המיועדים יםחלל ך הארון.ם באורמחושבת פעמיי פינהד לאורך קיר המטבח. דמית תוןחהתמידת אורך הארון  

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

קיימים  חבטמת הווני, על הקונה לקחת בחשבון כי יתכן ובקיר שבגב ארעצמ יצועבוות המטבח ונארבור זיכוי ע ה שלרקבמ (2)

 ם אלו לצורך תחזוקה.ח/יפשר גישה לפתיש לא פתח/י גישה לקולטן/ים משותפים.

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

 כביסה: תים לתליינתקמי 3.4

 ממרפסת השירות יותקן מתקן חיצוני לתליית כביסה.

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

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

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

, יר המבנהוונת על קרפסת שמש, שמשמעו מתקן ממתכת מגולר/משווה ערך בחצמתקן  אפשר שיותקן לדירות הגן:      3.4.2

ביסה באורך חבלי כ 5חות פליכלול  קןמתע לקיר. הקובומ ביצהיה יקן יהמת נה.מבה ותיתחזשאינו נצפה ב נעצומבמקום  

  ס"מ. 160מינימלי של  

 3עם עמוד הכולל לפחות ה( סתובב )קרוסלמתקן מי החלטתו, להמיר מתקן זה ב"עפ יהיה רשאי, רידיהן בדירת הג -

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

 .UVהיו איכותיים, עמידים לקרינת בלים ינים החקתבכל המ 3.4.3

בתחתית  ס"מ. 60-לא יפחת מ יסהשה לתליית כבמק הני. עו5100יהיה מחומר עמיד העומד בת"י מס'  :היסבכ מסתור 3.4.4

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

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

 בגובה של    כביסה ייתמ"ר לתל 1.7 נוי שלהכביסה ובתנאי שיישמר שטח פות במסתורי ניטכ ותכערניתן לשלב מ 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
דת ומי כמות

  הפתח
 גובה/ רוחב() 

חומר )עץ 
אלומיניום/ 
 מתכת/ אחר(

ה )ציר סוג פתיח
גרר/ נ /כ(ע"כ

 אחר(

כמות ומידת 
  הפתח

 וחב(ה/ ר)גוב

חומר )עץ 
 /םיונימאלו

 מתכת/ אחר(

ה חיתפ גוס
 כע"כ//)ציר

 נגרר/כיס/אחר(

דת מית וכמו
  הפתח

 ב(ה/ רוחבו)ג

 /חומר )עץ
יניום/ ומאל

 מתכת/ אחר(
 ביםחומר של

ר/ יצ)הסוג פתיח
.ע.כ/נגרר/ כ

 כיס/חשמלי/אחר(

 כניסה

1 

 הציר רגיל פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

100/205 --- --- 

 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

--- 

--- --- --- 

--- 140/100 --- 

חדר שינה 
 3הורים 

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ ומ' מזוגגלא

1 

 נידי גלילה 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/יםף ורסנגד גז, הדה לדם, פשתיי חת אואף כנ

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

 1חדר שינה 

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 כע.נגרר כ. זוגגמ' מולא

1 

 ידני להגלי אלומ' אלומ'

80/205 120/100 120/100 

ח. רחצה 
 כללי

1 
 +עץ 
  ראו-צוהר/צו

 ילהרג ריצ

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

80/205 --- --- 

צה ח. רח
 יםהור

1 
 +עץ 

 אור -ור/צהוצ
 ציר רגילה

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

70/205 --- --- 

מרפסת 
 שרות

1  
 עץ 
 

 ציר רגילה

1 

 רר כ.ע.כגנ גגוזאלומ' מ

1 

 כ.ע.כנגרר  אלומ' אלומ'

80/205 170/100 170/100 

 

 :ותואחר טבלהל תערוה

ניגרר רגילה+ משתפלת, ה יחתפ=  יפ(ייקר)ד נטוי בס(, לת )נטויפתשמ החי= פתקיפ יחה, פתוג = סהרגיל ציר= אלומיניום, אלומ'  :ביאורי מילים .א

ה, מעל ל כלפיס נגל= תריגלילה  ,על כנף קבועה אנכית ועהבתנת חא= כנף גיליוטינה וך גומחה )כיס( בקיר, נף ו/או לתכ על ררתגנ ף= כנכ.ע.כ 

  .ו/או חשמלי )ידני( באמצעות רצועה

 תות/לכ הדלסה" םיובלבד שהכמות הכללית בדירה תתא הבלבט םמחדריאחד  של רבתיאוולות להופיע כי יםרדחמשותפים לשני , נותחלו/דלתות .ב

 חלונות המצוינות בטבלה. 

לים ומופע ריחים חבוייםית )ביטחון( בעלת מערכת בראשסה פלדה לכניממגן דלת תהיה בהתאם למפורט להלן:  -ורים גמלדירת ה כניסההדלת  .ג

, (טלסקופית)פנורמית/ הצהצ ניתיע ,סגר בטחון פנימי נוסף כמפורט להלן:ם יבלרבות רכי 5044מס'  תקן ישראליל תמאותה יי מנגנון גלילעל יד

 1.25משקוף בניה מפלדה מגולוונת בעובי של  .ירהדלת ומספר ד מעצורתחתון,  מברשת סף ,ה ו"רוזטות"ענידית  מערכות צירים, מגן צילינדר,

 .רכסה תהיה בגמר וגוון לפי בחירת המוינהכ דלת ן:גווור מגנור. יו בצביעה בתהי וףקשמהדלת וה . כנףלפחותמ"מ 
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 . 5044בת"י רט כמפוהכול  2 בהסביאי ה בעלת דרגת עמידות בתנפריצ כנגד הלקיימת בדירה(, תהיה בעלת אמצעי נעי )באם ה לגינה:אייצ דלת

 ירת המוכר: חבל, הלאנה יהיה אחד מה לגייציא"אמצעי נעילה כנגד פריצה" בדלת 

 ים.ניבנים ביחתפסורגים ל – 1635ת"י בו דרישות ימת קיתמיחה שלפת גסור(.  1)

ת התכנון המפורטות בתקנוות ם לכל הדרישיהעונ מוזז באמצעות מנגנון גליליריח העם ב ןו(. מנעול תחתון חבוי לדלת סובבת ומנעול עלי2)

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

  2.92יה, סימן ז' תקנה תכנון והבנה נותבתק תוטנון גלילי העונה לדרישות המפורמנג ידי עלים עלופמם הבריחי 4בעל  בטחון לועמנ. (3)

 (. 2 –)אמצעי 

                              .לה חשמלייס גלי(. תר4)

 רה(,בדי י הקייםלפ)צה רי הרחרות ולחדהשי תספמרל ,לחדריםהכניסה ות לתד ן:ם בדירת המגורים יהיו בהתאם למפורט להלהפני תתודל .ד

 יצוניים עמידים למים ולאח לוחותויה משעכנף הדלת תהיה קיו ובפתיחת ציר רגילה. על חל 23' סלי מישרא ןקתהיינה דלתות לבודות בהתאם לת

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

התאמה לסוג קנו בם יותירציס"מ לפחות.  7ומר פולימרי עמיד למים בגובה ה מחייה  הכנף תריים, אחר. החלק התחתון של מסגקקה, טיסואק

ישות ויעמדו בכל דר םמיל םעמידייהיו ים והדבקחות צדדים לפחות. כנף הדלת לרבות לו 3-פה ב( מצוקנט) –כנף הדלת היקף הדלת והמשקוף. 

מנעול ם ינה עיההדלתות ת מנעול וידיות:  .חיצוני מתועשאו בציפוי  הייקורמפב ויהיה בצבע א גמר הדלתות:. ישנהכל שכ ,תשראליהיה נתקיה

וון תואם ובג רמגב ץעפולימרי או  לבשותעל ה, ב23יהיה בהתאם לתקן ישראלי  משקוף הדלת:. דיםתכת משני הצדיות מפנוי" ויד-סיבובי "תפוס

 אור-צו/פנוי" וצוהר-מנעול סיבובי דמוי "תפוס יה, המקלחת,טמבהאי דרבח ו יהיה עמיד למים.ף לאחר התקנתמשקוה .הפסי אטימ לכלולת וידל

ציג הל כרומהבחר המוכר. על ם שיספקידוגמאות שיציגו המוכר ו/או המגוון ונה מתוך הק בחירתבהתאם ליהיה : גוון דלתות הפניםהדלת. בכנף 

    ן.בללפחות, אשר אחת מהן היא בגוון לבחירה  ת שונותיוופשרא 3נה בפני הקו

וחות המורכבים משני ל, רישות התקןלפי ד תירגיל/בטיחו( Double Glazing)ול כפ וףקשזיגוג  אלומיניום עם : חלונות מסוג)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 זכוכית עם מרווח אוויר ביניהם

די מתקין נות יותקנו על יפתיחה ונעילה. החלוים, ידיות מובנות, מנגנוני , גלגלצירים ,EPDMסרגלי זיגוג, אטמי גומי ביזרים מקוריים, ובכללם: או

יום נאלומי גיהיה חלון מסו :בממ"ד. חלון כנף על כנףונגרר  וגגמיניום מזלונה, מסוג אריטוי לעיהיה בחלון חדר הדיור:  מורשה מטעם היצרן.

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

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

 .םים בתיאור הדירה( יהיו בעלי תריסיהקיי לפהכל ) בחומט מקלחת חדר ,אמבטיה : פתחי הדירה, למעט חדרתריסים .ז

)ככל  מוגברת מהבין השלבים לאטי לל אטם גומיבמילוי פוליאוריתן מוקצף כו םה יהיו שלבי התריס עשויים פח אלומיניוזאו הז בתריסי גלילה 

מ'  2.50ברוחב  ובכל הפתחים דיור חים בחדר הבכל הפת. והוראות היצרן חפתה תיהיה בהתאם למידו . עובי הפחהיצרן( דרש עפ"י הוראותשנ

 נון פתיחה ידני.גנעם שלבי תריס כנ"ל עם מנגנון חשמלי ומ גלילה יורכב ארגז תריס ומעלה

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

 י.כיסו לרבות רפפת

ג ולבים בזיגויתכן פתחים המש לומיניום.הא ץיוע ו/או ל, גוון, עפ"י תכנון האדריכליפרופה דגם .אלומיניום םעשויי מסגרות החלונות והתריסים .ט

 .רות מסךמחסום, ו/או קי/קבוע המשמש כמעקה

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

  חון/אש.טבו דלתות תכן ויותקנת בקומת קרקע יוירבכניסה לד ,כבאותהלפי הנחיות רשות מהבניין: מת היציאה לדירה/ות בקו דלת כניסה .יא

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

 חה.יפתג הפתיחה וכיון התריס, לרבות סו/ח, סוג החלוןתות הפדתכנו שינויים במיי "חילוץ פתח"מכות כהרשויות המוס פתח שיוכרז ע"יב בנוסף,

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

 תחי אוורור מעוגליםפ + זיגוג וכן םלון אלומיניוחיחה. תכנפיים לפ 2ו/או רות לכיס תיים, הנגרכנף אחת או ש ירה. חלון פלדהעל מפלס הדס"מ מ

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

הרי ן הסינון, מתקע"י החברה  קדגש שבאם סופוי (.2010קנות הג"א מאי )ת היצרן.לפי מידות מידות המערכת הפרעה מקומית.  רוצתירור האוו

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

ר הביצוע בפועל יצוע בפועל יגבבהמכר לבין ה טבמפר ותוכניות המכר ו/אהמצוין ב סתירה בין י בכל מקרה שלעת ספק יודגש כלמני עורף.פיקוד ה

 פיקוד העורף. שלם הנחיות מעודכנות אהתו
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ים אביזר ך בהתקנתהצורעקב , "נטו"אינן מבטאות מידות פתחים ו"מ, משוערות בסבניה ידות , הינן מ3מס' רטות בטבלה המידות המפו – תמידו .יד

 מסך קירותת/ות/ חלונות/ויטרינותשל מלבני דל ,יניהםלים היקפיים למיפרופשקופים ומ וכן תאו מסגרות סמויו/סמויים ו ון: מלבניםכגמשלימים 

  בתקנות התכנון והבניה.כנדרש ים אלו לפתח שטח,/ממידותפחת לא י יםודל הפתחים המתקבלבכל מקרה ג .ין(י הענ)לפ

 

  ו.זטבלה  ראה גם הערות לאחר - בדירהים סניטרים י תברואה וכלמתקנ – 4ה מס' טבל 3.6

 ןמיתק                                   
 מיקום

 מטבח
 חדר רחצה

 ת()מקלח
 ירחצה כללחדר 

 )אמבטיה(
מרפסת 

 שרות
 אחר

  טבחכיור מ
 ת/כפולה()בודד

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- ראה הערה )א(

 --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- ראה נספח ג' ₪ י זיכו

 רחצה כיור

דות ימ
 )בס"מ(

 --- --- וןמשולב באר משולב בארון ---

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

 --- --- אין אין --- ₪ יכוי ז

 ידייםכיור לנטילת 
 '(ג) '(א)

מידות 
 )בס"מ(

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

 --- --- --- --- --- סוג

 --- --- --- --- --- ₪ זיכוי 

ז גואר הלאס
 '()בשטיפה

מידות 
 "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 ריצוף

 )מקלחת(
טיה אמבא' )

 (אקרילית
--- --- 

 --- --- אין --- --- ₪ זיכוי 

ם קרים סוללה למי
 כיור,ים לחמ/

 )ג() ד(משטחמה

 --- --- (גה הערה )רא (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

 --- --- (גאה הערה )ר --- --- דגם

 --- --- א' --- --- סוג

 --- --- אה נספח ג'ר --- --- ₪  זיכוי

חת למים סוללה למקל
 )ה( קרים וחמים

 --- --- --- (ג) ראה הערה --- דגם

 --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- 'ג ה נספחרא ---  ₪זיכוי 

מכונת כביסה ל )קרים( חיבור מים
 )ז(והזנת חשמל זוקלניר ויבח

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

 מטבח
 חדר רחצה

 ת()מקלח
 ירחצה כללחדר 

 )אמבטיה(
מרפסת 

 שרות
 אחר

 לשרוול בדופן חיצונית 4פתח "
, )ז(סהייבש כביממ  טת אדיםפלי

תריס הגנה הזנת חשמל, כולל 
 .קולת סגירהשומ

 --- יש --- --- ---

 לחיבוריקוז, חיבור למים ונהכנה 
 )ח(כליםמדיח 

משולבת בניקוז כיור כנה הה)
 .(המטבח

 --- --- --- --- יש

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

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

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

 

 :ואחרות טבלהל ערותה

 .ר שצורף להסכם הרכישה(חאו במסמך א בטבלה, צויןבאם על רק בפו)הקיים 

על כל חלקיו ובכללו  1205אלי, ת"י שרתקן היהישראלית ולאם להוראות כל דין, לתקינה יותקנו בהתריים ייבנו וטם הסניקני התברואה והכלמת הערה:

ות ובהתאם להנחי 1205ת"י ל 5למעט חלק רבות ונספחיהן, ות שרבהתקנה לקבוע מידות –נספח א'  3חלק  למידע כדוגמתספחים חים מומלצים ונפנס

 ת להלן:המפורטו

ה: נ. המוכר יציג לבחירת הקותקנה תחתונה(בהשיהיה כפול שניתן )למעט כיור חרס  תקנה שטוחהרת מטבח בהטבח תותקן קעמ: בבחטמ י/כיור (א)

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

  חר ע"י החברה.ן/ספק, שיבדות לפי היצריבמ (:ישולחני )אינטגרל 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 מחה תעדהרבות מיכל ה. האסלה לליטר( 6וארוכה של ליטר  3ל שבעל קיבולת הדחה קצרה דו כמותי ) חרס :הדחה

הפנים העליונים של גובה  .הרלבנטי ישראלירישות התקן ההעומד בד צירי נירוסטה בעל ,כבד :אסלהה שבמו .1385ת"י  תוורכיביה בדריש

לות סשל א םידגמ 3לפחות המוכר להציג לבחירת הקונה  על דגם:. (ס"מ בהתאמה 38,40ס"מ ) 1מכסימלית של ס"מ בסטיה  39: האסלה יהיה

 .הארץ, ככל שישנהאחת מהן תוצרת  בדרישות המפורטות, לפחותהעומדות 

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

 לכל דין.  

מ ושטחו ס" 80יה לפחות ה. מידתו הקצרה ביותר תדין כל בהוראות הנדרש יפ על המידותמ יפחת לא המקלחתתא של  צפההר שטח ת:חמקל

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

 משטח משופע במקלחת(.כחלופה ל ת)לא תותר התקנת אגני סף.

 ת אחת(ים בעזרת ידי)ויסות מים חמים/קר תיוכמ מנגנון קרמי דו רבל /מיקסר בעלעיהיו בציפוי כרום ניקל, דגם מ וחמים םם קריימל הסוללות לכ  (ג)

 .ת בארץ הרלוונטי הלמים חמים העומדים בכל דרישות התקינ סדרות 3וך על המוכר להציג לבחירת הקונה מת". ויכללו "חסכמים

טבח יהיה מסוג מז הדה או הכיור. ברישור משטח העבומפרח והם ימוקמו על -רזים מדגמים מיקסבתקנו וי 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,שרשוריכולל צינור  קס מהקיר,ימ ,ך(רד 3ץ ורב דרך )אינטרפ - םלמים חמים וקרי קן סוללהתתו מקלחת:ה בתא -

 טרבקו ש מקלחתס"מ ורא 30רוע מהקיר באורך דייר, זת הלפחות ומזלף. או לחילופין ולפי בחיר ס"מ 60ורך יל אנכי באהחלקה טלסקופי ומוב

 מ. מ" 15

ט מתלה מתכוונן מושורי, וכן צינור שרהאמבטיה  ילמילו תחתית הקיר, הכוללת יציאהוקרים, מיקס מ םלמים חמי תותקן סוללה באמבטיה: -

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

 .שידרש()ככל  ניל יברזו: חיבור לביוב, כוללת היפת אסלשט ארגז/יכיורים והתקנת  (ד)

 .: לבןגוון הקבועות (ה)

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

 .רהולת סגימשק, כולל תריס הגנה וכביסההמייבש מ דיםפליטת א וללשרו
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 ת המטבח.רה לחיבור לביוב, ולסיפון קעברז והכנכוללת: טבח במלמדיח כלים  הכנה (ז)

 .א אביזרי קצהת בלבד ללשת נחורת, צנרבאם לא נאמר אח: גזהכנה לנק'  (ח)

 .ם קרים בלבדמי אסלותב .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.  העבודהטח ששור מימ = קרי ברז הממוקם על חרפ קבוע. מתוך שרוולנשלף הראש ברז  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 יאה, של מיםת כניסה/יצ)אונטרפוץ( = חלוק דרך-רב

 

 , ברצפה,הבניין( ללמשותפים לכותכן חלקם י)ב בי ביונלטצנרת ופתחי ביקורת לקו :אחר ירה, לכל צורךים בדפלציה נוסטאביזרי אינס  3.6.1

 אש(. ת כיבוי עפ"י דרישו וכמות, )מיקום ,מתזי כיבוי יתכןלציה. האינסט מיקום וכמות עפ"י החלטת מהנדסב ,ך לתקרהבקירות או בסמו

  בין וכבלי פיקודרת גז העבלצנרת ו למפוצו/או  יני מרכזימ ןסטלציה. ניקוז למזגהאינ סלטת מהנדחלפי ה ,מיקוםב ארון למחלקי מים

 ו/או אחר, ת ו/או במסדרון שרובמרפסת  מפוצל,או /ו מיני מרכזילמזגן  מיועד. מיקום יידמאלהמיועד המיקום המיועד למעבה, עד המיקום 

ץ ות יוענחיהו 4ק לח 1004ביוב בכפוף לת"י  יבידוד קולטנ .כביסהסתור מן ו/או בועלי בגג למעבה מיועדטת החברה. מיקום עפ"י החל

 האקוסטיקה.

 

 

ערכת נדרשה מכל דין. הוראות עו בות אשר נקבעפ"י הדרישותהיה  סולארית צעות מערכתאמבהספקת מים חמים לדירות  :יםמחימום   3.6.2

   .579לדרישות תקן ישראלי  ת, התקנתה תהיה בהתאםסולארי

לתכנן  מאפשרהולל מפסק זמן )טיימר( הכמלי והתקן קוצב זר חשנט עמעם אל וםחימ הכוללאגירה )דוד( לכל דירה יותקן מכל     3.6.2.1

 . )"שעון שבת"( זמני ההפעלה אתמראש 

 ל ת חשמובאמצעים מ, יעשה חימום הבאמצעות מערכת סולאריתים חמים ניתן לספק מראות כל דין לא שלהם לפי הולדירות    3.6.2.2

 .לחימום המים )טיימר(התקן קוצב זמן ו 

 ניהם.מבאו מהמפורט להלן לפי המחמיר הוראות כל דין אגירה לא יפחת מיכל הפח מנ 3.6.2.3

  ;טריםלי 150: תולבקיב חמים למים)דוד( כל אגירה ימ 3.6.2.4

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

 קלחת. אמבטיה, מ טבח ורחצה,מקערות  :ם חמים לכליםיר מבויח 3.6.3

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

 ה(.פי החלטת החבר)מיקום ליש  :דירהים להכנה למונה מ 3.6.5

 סטי.לפ: שפכים פלסטי, :לוחין, דPPR, S.P לוונת, פקסגול,ופלדה מג :וקריםמים חמים  :רותחומר הצינו 3.6.6

 ז ועד נקודת הגזממקור הספקת הג בדירהיכלול צנרת גז  , מחיר הדירהיש :ז במטבחעד נקודת הגה ממקור הגז וצנרת גז בדיר 3.6.7

  .ונה גז דירתיבמטבח וכן הכנה למשית הרא

 : יש.ז לדירההכנה למונה ג 3.6.8

 

כל בעלי דו לשמש את רת של מערכת גז מרכזית שנועאו צנ קניםתי, מ1969 -ב( לחוק המקרקעין, תשכ"ט ה )59התאם לס' במובהר בזאת כי 

 .שותףהמ שרוק, יהוו חלק מהרכוסת הניתנים לפיולמעט מיכל, מונה או  הדירות או חלקם,
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 (טבלה זולאחר )ראה הערות  ורתל ותקשמתקני חשמ – 5בלה מס' ט 3.7
 

 נספח ג'ת תקע ונקודות טלפון, ראה קודות מאור, בימחיר זיכוי לנ

 

 

 2בדירה הכוללת  יהוט של הדירה.רבהתאם לתכנון העמדת הם לטבלה המפורטת להלן ויו לפחות בהתאמתקני החשמל והתקשורת יה וכמות יקוםמ

 .ר פחת יעודי לקומהמל משני עם ממסבכל קומה לוח חשובנוסף יותקן שי עם ממסר פחת שמל ראראשית, לוח חעלה יותקן בקומה הות ומקומ

 

 מיקום
 רונקודת מא

 ,תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע בית
 מעגל

 מאור משותף

 תקע יתב
כוח במעגל 

    משותף

 תקע בית
 לבמעג כוח

 נפרד

 נק'
 ;יזיהטלוו

 ;נק' תקשורת
 .פוןק' טלנ
 תנקודו 3 כ"סה

 אחר/ הערות

 לדירה הכניס
 המבוא או

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 אינטרקום -

 חדרלק תאורה מפס -
 .מדרגות

ל לכו יתרח חשמל דילו -
 רה )ניתן שיהיה בסמיכותסגי

 אה(כניסה או למבול
  /ארון תקשורת -

בית  כולל ,פוניה/טלוויזיהטל
 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 בהרח

 הטבלה(

 זדורפרו

 
1 

1 - - - 

מ'  3רך מעל וור באדבפרוז
פניית רוזדור הכולל או בפ

נקודות מאור לפחות  2"ר", 
 חליף.+ מ

 1 בחטמ

 
 
 
2 

גת הגנה )בדר
44IP) 

4 
 

דרגת הגנה )ב
44IPם חולקי( מ

ם לשני מעגלי
נים מהלוח המוז

י ע"י נדירת
 2.5 מוליכים

 ממ"ר בצנרת

4 
פרד, נ כ"א במעגל
 עבור:

רר מדיח, תנור, מק
אזי עבור תלת פ 1+

, שמליותחריים יכ
 2.5כים עשוי מולי
 בצנרתממ"ר 

- 

מיקום בתי התקע יהיה מעל 
ככול  הטח העבודמש

התאם לתכנון האפשר וב
בתי התקע עבור  .המטבח

 שמליות ועבוריים חכיר
ימוקמו מתחת  המדיח

 שטח העבודה.למ

 שינה  חדר
 עיקרי  
 (הורים)

1 
כולל מפסק )

 ( למנורה מחליף

4 
ד )שניים לי
 המיטה(

- 1 1 - 

 ממ"ד
מנורה לפי 

נחיות פיקוד ה
 עורףה

 לפי תקנות פקע"ר 1 1 - 3

 ניששינה מ חדר
 )ילדים(

 
1 3 - 1 1 - 

 צהרח י/חדר
או  )אמבטיה
 (מקלחת

1 
 תמוגנמנורה )

 מים(

1 
)בדרגת הגנה 

44IP) 
- 

1 
 לתנורת תקע בי)

 (חימום
- 

 ע לתנור חימוםבית תק -
 סק דו קוטביימותג עם מפ

ץ לחדר וון מחמסיעם מנורת 
 הרחצה.

ימותג עם  –דוד חשמלי  -
מפסק גו קוטבי עם נורת 

מחוץ  –זמן  קוצבו סימון
  ר הרחצהלחד

   -כני + מפסקאוורור מ -
 דרששניהיכן 

 

 מרפסת שרות
1 

 ה מוגנתמנור)
 (מים

- - 

2 
 44IPרגת הגנה בד

סה למכונת כבי
 ייבשולמ

- - 

 מסתור
 היסכב

 יים()באם ק

- - - 
1 
 ן(גה למזנ)פקט הכ

- 
 
- 
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 מיקום
 רונקודת מא

 ,תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע בית
 מעגל

 מאור משותף

 תקע יתב
כוח במעגל 

    משותף

 תקע בית
 לבמעג כוח

 נפרד

 נק'
 ;יזיהטלוו

 ;נק' תקשורת
 .פוןק' טלנ
 תנקודו 3 כ"סה

 אחר/ הערות

 ינהג
 דירתית

1 
 )מנורה מוגנת

מים מעל דלת 
 לגינה( היציאה

1 
) בדרגת הגנה 

44IP) 
- - - 

מחזית בגינה הצמודה ליותר 
יותקנו  ירהדאחת של ה

קע אור ובית תנקודת מ
 כאמור בכל חזית.

 
השטח המרוצף יש  בגבול

 )כבל וצינור( לבצע הכנה
 גינה.ו תאורת ק עבור

 
פרד ני קו "ההזנה תתבצע ע

 דירתיללוח ה

 

  תות לטבלה ואחרורהע

 2כוללת רה. בדירה הת הריהוט של הדיעמדובהתאם לתכנון הלטבלה המפורטת להלן תקשורת יהיו לפחות בהתאם י החשמל והמיקום וכמות מתקנ

 .יעודי לקומהממסר פחת  םשני עמן בכל קומה לוח חשמל סף יותקנובאשי עם ממסר פחת ורבקומה הראשית, לוח חשמל  קומות ומעלה יותקן

 ממ"ר, 2.5ליכים במובתי תקע(, עשוי וסף )לכל היותר שני חובר ללא יותר מבית תקע נבית תקע המהינו מעגל משותף" = "בית תקע כח ב (א)

 מכשירים.  אופיין עם אמפר 16צעות מע"ז מוח החשמל הדירתי/קומתי באנרת בקוטר מתאים. ההגנה בלמושחלים בצ

צנרת בקוטר מתאים. ממ"ר, מושחלים ב 2.5יכים עשוי במול ללוח הדירתי/קומתי, המחובר ישירות עהינו בית תקל נפרד" = גח במעכ"בית תקע  (ב)

 יין מכשירים. מפר בעל אופא 16מצעות מע"ז בא הגנה בלוח החשמלה

וץ לחדר חורת סימון מוטבי עם מנקק דו יממ"ר בתוספת מפס 2.5 מוליכיםב יע ממעגל נפרד, עשוקבית ת=  ור חימום באמבטיהלתנבית תקע  (ג)

 ה בסמוך לכניסה.האמבטי

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

 .  . אמפר 10מע"ז אמצעות ב חההגנה בלות הטיח. ח, בהתקנה תרת בקוטר מתאיםבצנ

סכנת  בו קיימת רטיבות, אווהיא נדרשת בכל מקום  44IPת אטימות פת  בגין אביזר בדרגהינה תוסמים:  תאטימה מוגנ ת תקע בגיןיפת לבסתו (ה)

 ת.  רות או לא ישירוישיהתזת מים 

 –תקשורת יה, נקודת נטלפו תפלט לחדר וכוללת נקודיעה קוממג ודית על פי תקנות,עכוללות כבילה יינקודות,  3 טלויזיה תקשורת וטלפון =נקודת  (ו)

אין זה  ש על פי כל דין.נדרי כבלים. הכול כשידורלחיבור לקליטת רי חובה, כאמור, ואפשרות קליטת שידוחיבור ל –טלוויזיה  מחשבים, נקודת ןבי

  מו בריכוז אחד.  כרח שהנקודות/מוצאים יסתיימהה

ר דמוי )אביז ל בתקרה, בלדחפסק הפעלה, פנדמהכוללת ה(, יל/ ארמטורהא -ויס)ללא נורה וכי או קירל תקרה ע הנקודה לתאור = אורמנקודת  (ז)

  בית נורה ונורה.  ,וס להסתרת החיבור לתקרה(קונ

 בהתקנה ם,יבצינור בקוטר מתא רממ" 2.5התקנתו, מוליכים  שמל הדירתי ועד לדוד במקוםשיר מלוח החי תכלול קו חשמל = נקודת דוד חשמלי (ח)

 ל קוצב זמן כאמור לעיל.סימון, כולדו קוטבי עם מנורת  והמעמד, מפסיק דנית ליד הדועמידה חיצולטחון בסמויה, לרבות מפסיק 

 

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

 ן)באם איחדר המדרגות  או מתיתקו להדלקת אור במבואה צן מתוך הדירהלח יש. :אורלחצני הדלקת  יש. :פי מאורגו

 גות.מדר ילילה קבועה בחדרש, לתאורת י :(ףן שבת )משותשעו יש. :(המבוא

  .כנה בקיררת ועד נקודת ההשוקמשיכה מריכוז ת ת תכלול צינור וחוטנקודת התקשור :טלפון חוץ 3.7.2

 .זמזם :ילצל .לחצן :סוג :פעמון 3.7.3

 דרישות הת"י., לפי טדרנסט :סוג :דלקה/שקעהאביזרי  3.7.4

 שקע רגיל(,)כולל דירתי ולוח תקשורת  (בה בעתידלפחות לצורך הרח ליםמודו 6-פנוי ל םלל השארת מקו)כודירתי  לח חשמול 3.7.5

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

  ל קוצב זמן.כול יש. :יחשמלשמש/מים,  דודלנקודת חשמל  3.7.6

 אמפר. 3×  25תלת פאזי: : ור דירתיבדל חיוג 3.7.7
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בדלת הכניסה  וםקית למערכת אינטרשתית פנימית וחיצונאינטרקום הכוללת פעמון, ות. מערכת ש: ימערכת אינטרקום 3.7.8

ור באחד מחדרי שמע/דיבת יסה לדירה, וכן פומיהאינטרקום במבואה או בכנ: יש למקם את נקודת מיקום אשית לבניין.הר

 .הבדיר םהמגורי

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

אשר ישולם  יבור בפועלממיר וללא ח ללא) רב ערוצית יהזלקליטת טלוויים לחיבור לכבל הכנה :טלוויזיהנה לקליטת שידורי הכ 3.7.10 

 ספר מאו ל ןלבניי לחת מרכזיתצנטנת אלחילופין  .(שרות זה שר תספקא תערוצי -וויזיה הרבללחברת הטי הקונה ישירות ע"  

 שרות זה(.ע"י הקונה מספק  שכ)ללא ממיר דירתי אשר יירו דיור TV-לחובה לקליטת שידורי  בנינים  

 :מיתקנים אחרים  3.7.11 

 פסת שירות, יש להתקיןנים למרפוהוץ לרבות במטבחים חם ללא אוורור ישיר לקיר , בחדרים סניטריים ובמטבחיבחדרי שירות -

 פת כיסוי. חוץ, לרבות רפ רורר מכני לקימצויד במאו צינור

ת ת החשמל הישראלירשליבור תלת פאזי ות. המערכת תתאים לחקרה של צריכת החשמל הדירתיניטור ולבמערכת ל  -

 ת תעריפי החשמל המשתנים.זנהותאפשר 

 רישני זרם עבו)שלושה חי יחשמל םססת כל רכיב המודד זראשר מתבת יבלוח החשמל הדירת היחידת מדיד :מערכת תכלולה

אותם  יגצבצורה מקומית ומומעבד את הנתונים  , צג דיגיטלי אלחוטי המקבלור אלחוטי, יחידת תקשורת לשידלוח תלת פאזי(

 מ' 1.5ה ש ובגובגינבמקום  את הכניסה,ו/ במב בסמוך לדלת הכניסההצג יותקן בפנים הדירה  ה.בצורה ברורת בשפה עברי

 כספית. ת עלותם הוא )בקוט"ש( המצטברתו השוטפת נרגיהאתוני צריכת הלפחות את נ יציג  הצגמהרצפה. 

רד שבדירות האמורות הותקן נקבע ע"י המשמערכת זו ככל ש יןקטל את החובה להתכון שמורה הזכות לבלמשרד הבינוי והשי

את  למדוד מרחוק חות המסוגלול הלקשמרחוק בצריכת החשמל  לשליטה נהומ –. )"מונה חכם" "ע"י חברת חשמל "מונה חכם

או ב שאונליין )דרך מחק ללקוחות שירותים רמת הבניין או הדירה, ולספבתקלות ב בכל רגע נתון, לטפל צריכת החשמל

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

 .3.5פתחים סעיף  ה גם בטבלתאדני רילרבות מנגנון פתיחה  ריס/ים,הת נקודת חשמל להפעלת תריס/ים חשמלי כולל -

 

 :ום, בדירהמתקני קירור / חימ  .      4 

 ן. אי :מרכזי מינידירתי  מיזוג אוויר 4.1 

  :תכלול אשר ,זיפא תלת דרטיתסטנ אחת מרכזית ניימ למערכת הכנה  

  פרדת בכל ר, מערכת נות כאמיערכת מיזוג מיני מרכזהכנה למע צת דירת דופלקס תבומהכוללות שתי קומות כדוג )בדירות  

   ירה(.תי מערכות נפרדות בדהכנה לש –קומה   

 ;הדירה חלקי לכל קצרו יעיל אוויר פיזור המאפשר ראח או במיקום סדרוןהמ תקרת לתחתית מודבצ למאייד מתוכנן מיקום .1 

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

 שקוע בקיר מ"מ 32ה בצינור הייהמאייד  ניקוז,  2.5* 3נפרד  מעגל כוח שקע ,המתוכנן למעבה וםהמיק ועד למאייד  המתוכנן     

  המערכת תנלהתק דע ,גבס בלוח כיסוי ותבאמצע התרסה יכלוללמאייד  "המצ"ה מוצא .הכביסה מסתור לניקוז או רצפה למחסום     

 לך אופקי.אם במהלך אנכי ובין אם במהרכה, בין תהיה מוסתרת לכל או כל חלופה הצנרתב .בפועל     

 ה בקיר עם  עוסיומת בקופסת חשמל שקו קיר המסדרון על התרמוסטט םלמיקו עד יידהמא ממיקום קיר ודקלפי ריק שרוול תהתקנ  3.

 ה.כסמ     

 .אוויר מיזוג סמהנד ידי על המערכת נוןכלת אםתבה יהיה ההכנות מיקום  .4

 חלקי הדירה  רפסת השרות או במ ךקם את המעבה בתויובהר כי אין למ .םהמעבי / המעבה למיקום וסתרומ מוצנע חיצוני אך מיקום . 5

 האחרים.     

יני מרכזית ממצעות מערכת ל חלקיה באכזוג לין הדירה אינו מאפשר מיר תכנווואיעת מהנדס מיזוג הבככל שעל פי ק .: איןפוצלמזגן מ  4.2

ל, צנרת לרבות צנרת חשמ ותשכל התשתיות הנדרי הדירה שתכלול את גן/נים מפוצל/ים ליתרת חלקהכנה למז כאמור, תבוצע בנוסף אחת

 מים.  ניקוזצנרת גז ו

(. יםלצעיליים )מפו קנת מזגניםתלה נהכוצע גם צנרת ניקוז כהתבטבח( המוהרחצה, השירותים  ימחדרי הדירה )למעט בחדר בכל אחד 

מהנדס  ול בהתאם לתכנוןהכ פון מתחת לכיור,פה או לחילופין לסיעד מחסום הרצ ומוצאה יהיה לוי הרצפהקוז תוסתר בקיר ובמיצנרת הני

 ם וסגור עם פקק.יסתר עם אביזר חרושתי מתאטלציה. מקום מוצא הצנרת יוהאינס
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, לרבות 5חלק  994ישראלי  טי פיקוד העורף ולתןם להנחיות ומפראלי/מפוצל בהתנת מזגן עיקת להתותבוצענה הכנ ן הדירתיחב המוגמרל 

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

 ן.גהמו

לבת עורף, המשומאושרת ע"י פיקוד ה 5חלק  994אלי ררישות תקן יש, העונה לדתולארידניתן להתקין מערכת מוהמוכר  רתילחילופין ולבח 

 להתקנה. בים הדרושים כהכנותבמכלול אחד את כל הרכי

הנמכת ת ות מיזוג אוויר לרבכוהרוכש ירצה להתקין מער ומטית )ספרינקלרים( בדירה,כיבוי אש אוטל שקיימת מערכת ככ :הערה*

 ים( להנמכת תקרה זו.ם )ראש/י המתז/יבה הספרינקלרתאים את גוהוכש לרקרה )מסתור(, מחויב הת

  .אין :כת מרכזית בבנייןוג אויר דירתי הניזון ממערמיז  4.3

  .ןאי :מים וחימום הדירה עלת אפשרות להפרדת חימוםירתי עם רדיאטורים למים, בדי תנור גז דסקה הפועלת על יה תמערכ  4.4

 שקע מוגן.לתנור חימום הכוללת נקודה  ה תבוצעיהמקלחת ואמבטבחדרי . יןא: שמלחחימום הפועל בתנור   4.5

 אין. :קונבקטורים חשמליים  4.7

 .ין: אקק"ל/מ"ר 120-80, רצפתיימום תת חמערכת   4.8

 : אין.קנים אחריםמית  4.9

 

 :רהיאש ובטיחות בדדורי כיבוי סי* .5

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

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

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

 

 ,ת הכבאותוע"י רש דרשיי, ככל שעליהם ת חיפוי/ציפויבולר ,יבוי ובטיחות אלוכ גילוי, סידורינת התק *  

 ת תיכנוניות.במיקום אחר עקב דרישו אך יותקנו ומניסוש, ו/או נית המכרכבתו יוצגו כרחהלא ב   

 

 

 :נותעבודות פיתוח ושו .6

 חניה 6.1 

      : בתחום המגרש;םכולהיתר הבניה. פי ל: םלכל הבנייני ל מקומות חניהסך הכ 6.1.1   

 אין.(: )לפרט חניות במקום אחר    

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

  יהצגת תג נכה רשמעם כה )רוכש דירה נלהיתר, תימכר לגרש/סביבה/פיתוח ובנספח החניה חנייה לנכים כמסומן בתכנית המ    

 כה.נוגם לדייר שאינו  תנכה, בין כלל דירי הבי רה(, ובהעדר רוכשבומטעם משרד התח    

 .יש: המערכת תאור ם משתלבות.בטון/ אבני :הקורמחניה לא  ר רצפתגמ 6.1.3  

 יש.: גישה לחניה מהכביש 6.1.4  

 נית המכר.בתכמון : לפי סיקוםמי אחת לפחות. :מספר חניות לדירה 6.1.5  

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

 פיתוח המגרש 6.2 

 החיצונית חבההר .יןיבנל הכניסה למבואת עד במהרחו חיצונית כניסה רחבת תתוכנן רשהמג בתחום: סה חיצוניתרחבת כני   6.2.1 

 .לפחות ר"מ 20 של חבשט לצידו מלווה גינון בעל ומואר, ]יןינלב הכניסה מבואת ברוחב לפחות[ מרוצף  הסניכ ילשב תכלול    

 .לפי תוכנית האדריכל שתלבות/ אבן טבעית/אחרן/ אבנים מובט: רמג חומר :מדרגות/יםבילש 6.2.2  

 ן טבעית.ים משתלבות/ אב: אבנחומר גמר .: ישים מרוצפיםמשטח 6.2.3   

 תאם י במים בהנגינון חסכו פיתוח(ה)על פי תוכנית אדריכל  .יש :צמחיהרפת(. צומ על פי סימון בתכנית).יש :צר משותפתח 6.2.4  

  ות.אקלהח דלהנחיות משר    

 יש. : כולל ראש מערכת ממוחשבבמגרש  השקיה מערכת 6.2.5  

 ח שטל כולה/חלקה( הכוונה )חצר, מעל תקרה רמכית הלפי תוכנ :ריציאה לחצר מחד; יש: ת הגןוחצר, צמודה לדיר 6.2.6  

 ללא מערכת השקיה. לא מגונן ו   
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 ,שוחות וכו'( צנרת,מרזב/ים, ), חלחול ביוב ומיםז, ישמה/ות, גגן יתכ :מודה לדירות גןצר הצותפות, בחשפירוט מערכות מ 6.2.7  

  (.רמכית היוצג בתוכנ ושלא בהכרח ןייהענ )הכל לפי כיבוי קשורת,תל, חשמ   

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

 .ס"מ מכל צד 30ה בתוספת ברוחב פתח היציא מ' ולפחות 1.20של  ח מרוצף בעומק מינימלית יהיה משטירטהפ רלחצ   

 

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

 .פי קביעת החברהלו מאושרתוכנית הפיתוח הלפי תגובה ממוצע ב   

 .אין :(ה בחלקהחתוה פמקו) ודים מפולשתמת עמקו 6.2.10  

 

 פותמערכות משות .7

 :מערכת גז 7.1 

או  המתואר בתכנית המגרשהגז, ובמיקום  תם חברע בתאום קרקעי-צובר גז תת באמצעות סידור מרכזי :ספקת גזהכנה לא  7.1.1  

חת צנרת להנת הנאה וזיק הנדת הצורך תינתבמי ית.המקומ תורשעפ"י דרישות ה ואחר שיקבע ע"י החברה ו/אבניין או במיקום ה

  .הגז ותחזוקתה

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

 ;: ישי לדירהזמרכ רממקוצנרת גז  7.1.2  

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

 

 :אשלכיבוי  יםסידור 7.2 

 הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. ע"י רשות ככל שידרש :גותץ בחדר מדרחת לעלפמערכת לה 7.2.1  

 .הנחיות יועץ הבטיחותרשות הכיבוי ו תדרישוע"י  כל שידרשכ: פרוזדוריםבמבואות/מערכת ליניקת עשן  7.2.2  

 .עץ הבטיחותות ייוחות הכיבוי והנישות רשע"י דר שדרככל שי :קלרים(נמתזים )ספרי –אוטומטית  מערכת כיבוי 7.2.3  

 עץ הבטיחות.רישות רשות הכיבוי והנחיות יו: יש. לפי דרבות ארגזי כיבוי ותכולתןעמדות כיבוי ל 7.2.4  

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

 וי בשטחים משותפיםיבארונות כום( טיני כיבוי )הידר, ברזאש כיבויו ויגיל מערכותבות רכל סידורי הכבאות, לרה: הע     

 ות הכבאות.מיקום וכמות לפי דרישות רש פרטיים, וא    

 ין.א: בחניונים מאולץאוורור  7.3 

 ן.אי: )להזנת הדירות( ג אוויר מרכזיתות מיזמערכ 7.4 

 .אין ים:רויר בחדר/ים לשימוש הדיימערכת מיזוג א 7.5 

   הכניסה דלת ליד הקרקע בקומת מוקמוי הדואר תיבות :מיקום י.לדואר שגו 1ת, ביהלוועד  1ירה, לכל ד :ות דוארבתי 7.6 

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

 : מיתקנים אחרים 7.7 

נים יובת בניבבניין ולט ריםיידלשימוש כלל ה חדר/ים ותפים(,שמ בחלקים)תאורה  תמערכו מים, ית מים, מאגרומשאבוכות סניקה מער  

 ם.ננים והיועציתוכנית המתכלפי  :וכמות מיקום .וכו' סמוכים לטובת הבניין בבנייניםאו  סמוכים,

 

 למערכות תשתית המבנהחיבור  .8

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

 יש. :יוב מרכזיבר לבויח 8.2  

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

 .פוניםלחיבור הדירה לחב' הטולל כקשה להיתר(: לא יה )בתכנון והבנלתקנות ה בהתאם :טלפוניםהלרשת חיבור הבניין הכנה ל 8.4  

  (.3.7.10 ףהכנה בלבד )ראה גם סעי .אין: (טרנטנאי/היז)טלוויתקשורת ן לרשת ר הבנייויבח 8.5  

 ל עבודות שביצועם בפועבמחיר הרכישה.  לוליםכדרכי גישה,  מכים, ניקוז,ו: כביש, מדרכה, קירות תבמגרשפיתוח כללי הגובל  8.6  

 ה.רמקומית אינם באחריות החביעשה ע"י הרשות ה  
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  .היתר הבניה לפי, םמכלים טמוני. יש: שפהאצירת אלם מתקן/י 8.7 

 .שות המקומיתהר ע"י: פינוי אשפה  

 

 רכוש משותף .9

 :אור הרכוש המשותףתי 9.1 

 ית המכר.כמשותפים בתוכנ סומנו באם: משותפיםמקומות חניה  9.1.1   

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

  .ן מחסניםיא: ותרינם צמודים לדינים שאמחס 9.1.3   

  .יש: לובי( בקומת כניסהמבואה ) 9.1.4   

 יש. : בי( קומתיתמבואה )לו 9.1.5   

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

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

 יש.הגג: נים על ל ידי מיתקע וסתפההחלק  חותפ: לג משותףג 9.1.8   

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

 ין.א: ותףדודים משחדר  9.1.10   

 ת מוסמכת שתדרוש רשואחר  כל מיתקןו ,ריותמערכות סולא :( כגוןשותפותמ ו/אומערכות טכניות )פרטיות  : ישגגמיתקנים על ה 9.1.11  

  .ןדיה לעל פי כ   

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

 וחדרים טכניים, מרכז מחזור אשפה  שורתקתכות לרבות מערחדרי : משותףרכוש  מיתקנים וחלקים נוספים של הבית שהינם 9.1.13   

  כר.מה תיונשותף בתוכמנים כרכוש מסומהזה,  ם אחרים במפרטקיט בפרכמפורומתקני אשפה ו   

 

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

 , )מילוט(.מדרגות ירחד 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 יה משותפת.גישה לחנ 9.2.3   

 ובי בקומת כניסה.ל 9.2.4  

 לובי קומתי. 9.2.5  

 הגג. על משותפים(ה) השונים ת אל המיתקניםגומדר גישה מחדר 9.2.6  

 חדר מכונות.רגות אל שה מחדר מדיג 9.2.7  

 .)משותפים( לחדר/ים טכני/ים ות או מלובי קומתיגישה מחדר מדרג 9.2.8  

 .הגג לע יםפמשות י מיתקניםהתפוס על יד –הגג  חלק 9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

 (.מוגנים בדירותם רחבייש מ -)אין .ממ"ק /מקלט 9.2.11  

 חברה כרכוש משותף.ככל שיוגדרו ע"י הים טכניים וחלקים יות, חדרחניות פרט טלמען וומות חניק: חלק אחר 9.2.12  

 

 בית משותף 9.3 

 חוק המכר דירות(, המוכר דירה בבית משותף או בבית  –הלן ל) 1974 – דתשל")דירות(, ה וק המכרלח 6בהתאם לסעיף  )א(  

 של התקנון המצוי  ו משנה הוראהת מבטל אחיל על הביהו לעתדית או שבבון שחל על השותף והתקנלהירשם כבית מד מיועה    

 יין; ואלה העניינים:נתו עוא מכר פרטים עלה צרף לחוזהרט או לן העניינים המנויים להלן, חייב לכלול במפהמתייחסת לעניין מ    

 הוצאת חלק מהרכוש המשותף; (1)    

 דירה;לשותף הצמוד ק ברכוש המשיעורו של החל (2)   

 בקשר אליו;ות הבית המשותף ובשירותים המחויבים ות בהוצאעור ההשתתפיש (3)   

 ף;סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשות (4)   
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 )א( לחוק המכר דירות;3בצו בדרך האמור בסעיף  יכוןשאחר שקבע שר ה כל עניין (5)   

 בחוזה המכר, כמי שהתחייב  אף האמורראוהו, על יא( ) ןקט בסעיף נים המנוייםיין מהענייר פרטים על ענמסשלא מוכר  )ב(  

 המשותף.  לגבי אותו עניין יחולו על הביתאות התקנון המצוי שהור    

 

 :לדירה דהצמו ק ברכוש המשותףעורו של החלשי 9.4

  .ויותרששת הבהתאם לחוק המקרקעין ובכפוף לשינויים בהתאם לדרי

 

 

 :תייהול הבנהחלטות בדבר סדרי קבלת  9.5

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

 

 :ליות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אההשתתפות בהוצאו שיעור 9.6

 ית המשותף.הבום ם לדרישות הרשויות המוסמכות ובהתאם לתקנון שירשם, עם רישאו בהתאהמכר ו/ת הסכם תאם להוראובה 

 

 :תף(רכוש המשושיוחזרו ל וא/ו) ףש המשותוהמוצאים מהרכהחלקים  9.7

 ות המצ"ב ם בתוכנימהרכוש המשותף השטחים הבאים אשר מסומני ויוצא, בהסכםן זה מבלי לגרוע מהאמור בעניי      

  פרט המכר ו/או בהסכם המכר.מנים ביו/או מצו      

 .ה של החברהתביעק ישותף לפמדירות בבית הויוצמדו ל מהרכוש המשותףם צאיהחניה שבתחום המגרש מו עמדות .א

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

 ותף. וצא מהרכוש המשמ )ככל שיש במגרש( יםחדר השנא .ג

  לתא שבבעלות המוכרת., יוצמדו החניות לדירותצמדו כל החניות ית המשותף לא יום הבככל שבעת רישו .ד

 

 

 ף.תמשוה תו לקונה ולנציגות הבירבשיוע םפימסמכים נוס א'ח ספנ
  .הערות כלליות נספח ב'
 .זיכויים טבלת      נספח ג'
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 הדירות גות בעלישיועברו לקונה ולנצימכים נוספים מס – 'נספח א 

 

 ו כחלק בלתי נפרד של המפרט:ו יצורפכניות אלתו 10.1  

 דירה.הוניות( של צ)חית ול כל חדר ומידות כלליש מידות לתהכול 1:50 -מ טןדה לא קתכנית הדירה בקנה מי 10.1.1   

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

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

 הכוללת סימון הרכוש המשותף  1:100 -לא קטן מבקנה מידה  רתףמ תקומות מפולשות; קומו /הכניס תומתכניות ק 10.1.4   

 .1:200מוקטן לקנה מידה בצילום  כניות אלו ניתן לצרףם מוצמדים; תייתושטחים דיר   

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

פת משות חצרת סימון הכולל 1:250דה מי בלת היתר בניה בקנהלק תמקומיהת י שהוגשה לרשוכפהמגרש  תכנית 10.1.6   

 וגינות צמודות.

 

 כל דין לרבות על פיבהתאם לש למסור ולחומרי הגימור, שית ורכהמעלכל  ושימוש תחזוקה ינתנו הוראותי הבעת מסירת הדיר 10.2  

 חוק המכר דירות בעניין:   

 על גימורם. הרי הדיבכילתחזוקת כל ר ותות שוטפפעול )א(   

 זוג אוויר, מערכות מית, חוימערכות בטהשירות המותקנות בדירה לרבות  ותקה מונעת של מערכוללת ותחזוכקה זוחת )ב(   

 ה.ומכניות וכיוצא באלות אלקטרמערכ   

 ת ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות.תדירו ()ג   

 ליצירת קשר. ספק ומספר טלפון/שמות יצרן תרבול ,תקנים בדירהערכות המומוציוד  שלעודות אחריות ותט טכני מפר )ד(   

 

 רי הגימור של ות וחומשל המערכית והוראות תחזוקה תכנ  ייןה בבנת הדירה הראשונאשר לו נמסר רהיהמוכר ימסור לרוכש ד 10.3  

 ניין:עב המכר דירותוק ח פי ת עלהבניין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין לרבו  

 .הבניין על גימורםכל רכיבי  תזוקתחלפעולות שוטפות  )א(   

 וג רכות מיזבטיחות, מעליות, מעמערכות  ותקנות בבניין לרבותהשירות המות רכעתחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מ )ב(   

 באלה.וצא אוויר, מערכות אלקטרו מכניות וכי   

 אם נדרשות. ,פתיותותקורות שוטפות ויקאפיון בתדירות ו )ג(   

 יצירת קשר.מספר טלפון לו קרכות המותקנים במבנה, לרבות שמות יצרן/ ספריות של ציוד ומעותעודות אח כניט טמפר )ד(  

 מיליה.יפקסומספר  יתוח לרבות מספר טלפוןכות והפין, המערת המתכננים של הבנישימת צוור )ה(   

 מערכות בטיחות  ל ותקשורת,מחש ת,יד של אינסטלציה סניטרבלות בפתשו( למערכות המAS MADEת )תכניות עדו )ו(   

 ור על רוכש הדירה האמ תב ולפיהים האמורים הנחיה בכר יצרף למסמכוכמה ומערכות אלקטרומכניות במבנה ובפיתוח.   

 ם מינויה.ע נה( מידתם לנציגות הזמנית או הקבועה של בעלי הדירות )הראשונה שתמומסור אול   
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 פי בקשתוה לשיועברו לקונ נוספות יותנתוכן לפי הנחיות משהב"ש, להל

 

 ( של מפרט צו מכר דירות )טופסלאמור ב ל המוכר יהיה, בנוסףקשת הרוכש, עלב חתימת על חוזה המכר ובהתאם לאחר

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

 ן.יבניה דלמועד סיום ביצוע של ךוה בסמייהסירת התכניות מ מועד -

 ועד זה לפי בחירתו.הא רשאי להקדים מהמוכר י -

 

 המעגלים,חלוקת מעגלים, סוג הכוללת  תכנית החשמל הדירתיתור לקונה את מסתהחברה  :חשמל ותקשורת .א

 .םנית ומקרא לסימוחוקצה, לולמיניהן לרבות למערכת אוורור / מזוג אוויר, מיקום אביזרי  הכנות 

 

 טלציה הדירתית הכוללת מעבר עקרוני ת של מערכת האינסלקונה תכני סורתמ : החברהטלציה סניטריתסנאי .ב

בות פתחי הביקורת ומקרא פכין לרחין והשורי קצה ומערכת הדלוקום אביזחמים/קרים( לרבות מיקווי המים ) לש       

 לסימונים. 
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 ותהריות ואזהערות כלל –נספח ב' 

 לדירהו למבנה ותהערות כללי

  .יתר הבניהה תהתקפים למועד קבל ן והבניה והתקן הישראלי,ישות תקנות התכנוהיו לפי דריות אכלכל המוצרים והמ .1

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

        ת  נוטפת )אק"מ( ומיתקני אנתוטה משיקלתקני אנטנות למי: 799י קן מיתקן לאנטנות לקליטת שידורי החובה, לפי תקן ישראלי, ת"יין יותבבנ              

 ה אינדיווידואלית )אק"א(.לקליט              

הסדר אחר המבטיח שבכל ם קיים החובה א טנות לקליטת שידורייתקן לאנהחברה מחובת התקנת מית לפטור את שארהוועדה המקומית  .3

 .א תשלוםדירה יהיה ניתן לקלוט שידורי חובה בל

נע ימהו המתחייבת לשמירה על איטום המרתף, ו/או לפעולה הנדרשת ו/אלנקוט בכל ות, ביהו ו/או באמצעות וועד מצול בעעלפהקונה מתחייב  .4

רק, אי שתילת צמחיה בעלת שורשים חודרניים וביצוע ריסוס אך לא  ל, לרבותרתף, כפי שפורט לעיאיטום המסיכון לכדי  שיש בה מכל פעולה

 .ת קינון חרקיםיעפתי למנתקו

 או גובה החלל בהן הן עוברות. וישנו את צורת ו/גירה אחרת סאו ו/ אמור יכוסו בתקרה קלהכ ערכותמ .5

וכן התחמצנות מינרלים )ברזל(  ,"עיניים" ידים,גוון, גי מרקם, בדלטבעיות כגון: ה ו תופעותיתכנובכפוף לתקנים, יצוף וחיפוי בר באבן טבעית, .6

 .עת התקינה וכללי המקצוושלדרי ףפו. הכל בכחלודהי מומים דת בכתוהמתבטא

יטום פינות יבוצע ק רות ו/או שיפולים לאבחיפוי קי. םיילוגות( במידות לא פחות מהנדרש בתקנים הישראיעשו מרווחים )פ וי ובריצוףפבחי .7

 .ם()גרונגי

לצורך מערכות  ,םכבלי ,זקחברת החשמל, בל המגרש, יודגש כי באם תידרש החברה להעמיד שטח/ים בתחומי המבנה ו/אועת ספק למני .8

ובזכות  לצורך גישה, כן ןנייוש במתקני הבימשלרבות  ם, הקונה מתחייב לאפשר גישה חופשיתינים אחרים סמוכין ו/או בנייבניה תהמשמשו

 אלו. םיחד בית בגין שטועם מיסי הקרקע למעבר כבלים. כמו כן יהיו גופים אלו פטורים מתשלוות ות רצועח/ים לרבהשימוש והטיפול בשט

 אך לא ור הפרעהנים החלל ועלולים ליצר תליית כביסה, מקטיאם יותקנו באזובוויר ' מיזוג האחוי יםמשל דוד המים הח מםויקמ .9

 פחות מן הקבוע במפרט.

רישות בדעומדת עיבוי שרמת הרעש שלהם  חידותיהקונה, יעשה שימוש רק בי יר ע"רכות מיזוג האוויסופקו ויותקנו מע באם .10

 ים.געלרעשים ומפהתקנות 

וזאת על מנת ה לרשות הקונה שונות מעת העמדת הדירחות בשלוש השנים הראבאופן תכוף לפ ,המוגןורר המרחב ולא יש חשוב להדגיש כי .11

 .ןהבטון שמהם עשוי המרחב המוג תבקירו המופק מבטן האדמה והנמצא חצץ(,באגרגטים ) אימצלהראדון אשר עלול  לסלק שרידי גז

 ומרפסות גינות, חניותשטחים פרטיים, כגון ה ואשר יעברו בנם במבכלל הדיירי תותשרמאו מערכות אחרות ה רתביוב או צניתכנו שוחות  .12

 ויקט. מתכנני ויועצי הפר ת, מספרן ומיקומן יקבעו עפ"י החלטתפרטיו

ומהווים  ,ןיניבקורת, השייכים לכלל הכן פתחי ביכד'( וניקוז ו, עוברות צנרות )מים, ביובאו החניה, יתכן ו הירדה תירות ובסמוך לתקרק ,ברצפה .13

 ם משותפים. קיחל

 בריצוף זה. ותעלולים לגרום לשקיערכי נסיעה המרוצפים באריחי "אבן משתלבת" לו דרכבים כבדים על שבילים, מעברים ואפינסיעה ב .14

 .הנגעפה זכויות הרוכש לא תיובכל מקר .רשויותאישור הו ו/א מקומות החנייה ומיקומם בהתאם לצרכי התכנון ספרבמ ייםתכנו שינוי .15

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

 ן.דיבכפוף לכל 

 תגברנה ההוראות. -עילין המפרט לת"( לב"ההוראו: וראות החוזה ו/או הוראות הדין ו/או המכרז )להלןן הבי ירהקרה של סתכמו כן, במ .17
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 זיכויים ת טבל –' גח פסנ

 

 
 וחדותהערות מי

  28.11.2018  - 14רה דוון, מחיר למשתכן מהבמפרט המחייב של משרד הבינוי והשיכדרשים ק הנאלו הינם אך ור ריכוז זיכויים .1

 לעיל כוללים מע"מ. קובים הנ ריםמחיה .2

 

 
 

 : מקרא

 . דהיחי -יח'

  ך. מטר אור -מ"א

 

 
 
 וספת מחירתא לל הכויים ושינויים בהסכמזי
 

 תכולה אנוש
 לזיכוי ערך כללי

  כולל מע"מ

 ארון מטבח
 ח  עצמו, משטח העבודה, חיפוי בגובהארון המטב

 וללה למים חמיםסמ לכל אורך המשטח, ס" 60
 ול כמוגדר במפרט זהטבח, הככיור מוקרים ו

 מ"א₪  1,000

 םמיסוללות ל

 תכיור, אמבטיה, ומקלח חדרי רחצה:סוללות למים ב
 .ירה(הד להקיים בפוע פיל)

דרך -גין סוללה למים חמים וקרים רבמובהר כי ב
 פוץ(, לא ניתן לקבל זיכוי.)אינטר

 יחידה ל₪  200

 ליחידה₪  75 --- נקודת טלפון

 ת תקעבי
עגל משותף )לא מוגן מים ולא רגיל במת תקע בי

 .ח(מעגל נפרד / כ
 ליחידה₪  125

 דלת כניסה
 למרפסת שירות

 .דף הדלת בלבנכ ןגיבזיכוי 
 .(בפתחחובה לבצע משקוף )

 ליחידה₪  750

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


