
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

 למשתכן מחיר   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בע"מובניו סו גב וטאלבר
 

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

 עיר היין, אשקלון שם האתר:

  
 חדרים 5 מס' חדרים:

  
 D :מדגם הדיר

  

 מס': 2באגף  דירה
 A :16,23בניין 
 B :9,16בניין 

  
 1-5 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 שהקונהוה הקרקעבעל   :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 

 (.6.1.1-6.1.6יה )נח :6.1 ףסעי
 (.6.2.1-6.2.8המגרש )וח פית :6.2סעיף 

 .מערכות משותפות  :7סעיף 
 (.7.1.1-.7.1.3מערכות גז ) :7.1סעיף 
 (.7.2.1-7.2.5סידורים לכיבוי אש ) :7.2סעיף 
 חניה.  תפיץ במרולאוורור מא :7.3סעיף 
 מערכת מזוג אויר מרכזית. :7.4סעיף 
 וש הדיירים.מישם לי/ר בחדרזוג אויימערכת מ: 7.5סעיף 
 דואר. תיבות :7.6סעיף 
 מתקנים ומערכות משותפות נוספות. :7.7סעיף 

 (.8.1-8.7חיבור המבנה למערכות תשתית )  :8סעיף 
 .רכוש משותף  :9סעיף 

 (.9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף )ית :9.1סעיף 
 (9.2.1-9.2.12ש המשותף )חלקים שאין להוציאם מהרכו  :9.2סעיף 

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

 

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

 הערות כלליות.  נספח ב'

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

 חדרים 5 מס' חדרים:  

 ___ דירה מס':  

 ___ :מס' קומה  

 ___ מס': חניה  

 ___ :מדגם בניין  

 2 :ףגא  

 

 מכר"רט מפ"

 1974 – דלפי חוק המכר )דירות(, התשל"

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

 ים שונים(יבעניין חיובים וזיכו

 רה(התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדי כולל)                           

 

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

                                            ת.ז       לבין: 

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

 

       מתאריך:

 

 פרטי זיהוי    א.
 

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

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

 .1006תמל/ מקום:החלה ב תכניתה  1.2

 

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

 .חכירה :הזכות שהקונה רוכש בדירה

 .ישראלקעי מקר רשות :שם המחכיר  2.1

 .31.12.2018: תחילת תקופת החכירה .שנים 98+שנים 98 כירה:תקופת הח  2.2

 

 ("הדירה"להלן ) דירה מס' וקומה: .3

 

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

 יאהיצמרפסת שמש ) ות,ריש פסת, מרפרד()בית שימוש נ אורחים שירותי(, מקלחתהורים ) חדר רחצה, (אמבטיהכללי ) צהפרוזדור, חדר רח

 ור(. דידר מח
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   שטח הדירה .5

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

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

  –זה  ייןלענ

 בינה לבין שטח משותף ת השמש,הדירה לבין מרפסן לה, לרבות ביצה וחמש הן מה לביירקיר המפריד בין הד – "קיר חוץ" (1)

 חרת.נית אדירה או תוכבקומה או בינה לבין 

 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 בקיר עםבלא גימור;  פני הקיר –" וץח ירים של קחיצוניפניו ה" (2)

 דירה.סים במפלל הסכום שטחי כ יהיה הדירהכל מפלס בדירה; שטח בדירה רב מפלסית יחושב ויפורט השטח לגבי  (ב)

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

 גות.המדרלה מהלך עו ונממש לס למפורף ח יצהשט

 1970 –, התש"ל ות(אגרלהיתר, תנאיו ושה )בקה ואם לנדרש בתקנות התכנון והבנירק השטחים שגובהם ת שטח ייכללובחישוב ה (ד)

 תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(.  –)להלן 

  הדירה. בשטח לולכ נואיש, ו'בחלק ב 9.4 ראה סעיף :לדירהד מוכוש המשותף הצהחלק ברו של שיעור (ה)

 

 :ה או המשמשים את הדירה באופן בלעדיים המוצמדים לדירפירוט שטחים נוספ .6

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

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

 המוצמדת(; החניהכנית שטחי החניה עם סימון מקום צרף ת)יש ל כנית המכר.תבכמצוין : ס'מ הרוקמ א/ל מקורהה חני 6.2

 אין. :(2)בשטחתי דירן מחס 6.3

 .אין :(3)מרתף דירתי בשטח 6.4

 .אין: בשטחצמד לדירה ומגג  6.5

 ן.אי :(4)חטבש תחצר מוצמד 6.6 

 . שטח(ומהות ) נוספים המוצמדים או משמשים את הדירה באופן בלעדי יש לפרטם אזורים,/קיםלח/טחיםאם יש ש 6.7

 ה(.הדיררצפת  ממפלס ךמונה הייר ותסמת הפרצמפלס )יתכן ומסומן בתוכנית המכר. ש כלכ :כביסהור מסת

  

 השטחים:הערות לחישובי 

 המצולע הנוצר על ידי הקוויםצפה הכלוא בתוך רשטח ה מרפסת הואת לדירה; שטחה של ימרפסת חיצונ –" שמשמרפסת " .1

גובלים ירה הדה תירוק לשיים המרפסת ועל פניהם החיצונ ים שלהבנויהמעקים  של קירות החוץ אוים על פניהם החיצוניים העובר

 ת.במרפס

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

 שיש בה כדי להשפיע על להוהן מחוצה  קעהקר שהי הן בתחוםלמיקומה בבניין יחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית כל

 .שלשמ תספהמר שיפתח

ה בינו לבין חלק של דירהמחסן מפריד ות; כאשר קיר וספת שטח הקירבתן קירות המחס לוא ביןהשטח הכוא , הו של מחסןשטח .2

 יר במלואו.יכלל שטח הקיותף הקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משרק השטח שמתחת למחצית הרוחב של  ייכלל אחרת

 ס"מ;  20  עובימתחת לקירות החוץ בי שטח תיאורטמרתף בתוספת ץ של הוחהות רקיבין  , הוא השטח הכלואשטחו של מרתף .3

כאשר קיר  השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר; ל רקלייכרת ריד בינו לבין חלק של דירה אחכאשר קיר המרתף מפ

  מלואו.ייכלל שטח הקיר בהמרתף גובל בשטח משותף 

ט ע במפרהמופי חצרבין שטח ה 5%ד ור של עיה בשיעיר סט; תותהפקיבה םכיהתומ , את שטח הקירותכולל חצרשל  חהשט .4

 ין השטח למעשה.המכר לב

 סטיות קבילות: .7

 קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה: לן הן סטיותלהות המפורטהסטיות 
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גדולה  ר תותר סטייהשל חצ החטש ןילעני ובין השטח למעשה; ואולם 6-ו 5פים ח כמפורט בסעיבין שט 2%עד  סטייה בשיעור של )א(  

 לעיל. 4רה והע 6.6כמפורט בסעיף יותר 

  למעשהידות האבזרים ומ זרים במפרטבבין מידות הא 5%ור של עד עבשי הייטס (ב)

 

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

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

 office@citycee-arch.com :דוא"ל 
 
 

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

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

 zisling@zahav.net.il   :דוא"ל 
 

 

 יהאביזרודה ומבנה, הדירה, ציתיאור הבניין, ה ב.

הבניין או  חזית בבניין, בתנאי שלא ישנו את וחלקים אחרים חרותת אוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירומה    *

 .תףשושטחים ברכוש המ

 .התקן הישראלי דרישותיו לפי ת יהוהמלאכו םיוצרכל המ *

 

 יןניהבור אית .1

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

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

ת י החלטאו רב אגפי, לפבית משותף אחד מורכב ו/חברה וירשמו כה החלטתל לפי ביהבניינים ייבנו בשלבים או במק

 . ת המוסמכתהרשו

             

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

 

 ים,רוו למגשנועד יםחדר או מערכת חדר -"דירה"נאמר, ת" "הגדרו 1 יףסע 4971 - דל"( התשדירות)לפי חוק מכר  )*(

 או לכל צורך אחר. לעסק,

 

mailto:office@citycee-arch.com
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 של כל קומה וייעודה בבנייןקומות פירוט ה – 1ס' טבלה מ 1.3

 

 :שרבמג ייניםשותף לכל הבנמ ףתרמ
 

 נוי או תיאוריכ

 קומה

קומות מתחת/מעל 

 כניסהקומת הלמפלס 

 )ד( הקובעת לבניין

 תורידמספר 

 בקומה
 רותעה סוג השימוש

 --- -1 מרתף תקומ

מיסעות, מעברים,  ם,ייאופנ חניות ,חניות

 ת,דרי מדרגומעליות, ח, ותקומתי תומבוא

, םיטכני םיחדר, מאגרי מים וחדר משאבות

ת לפי טכניורכות מתקנים ומעפירים, 

 ת.דרישת המתכננים והרשויו

ים מם הסופי של המתקנוקימ

החלטת י והמערכות יקבע לפ

 .יםהמתכננ

ממוקמות ה ותיתכן ומערכות שונ

 .ים/האחר גםשרתו ין אחד יבבני

 
 
 ל בניין:כב
 

 יאורכינוי או ת

 קומה

מעל /קומות מתחת

 כניסהקומת ה למפלס

 ד() הקובעת לבניין

מספר דירות 

 מהבקו
 הערות השימושג סו

 עקקר ןלבנייקומת הכניסה 

 1 :1באגף 

 2 :2באגף 

 2 :3באגף 

 מה(בקו 5)

מבואת כניסה , )גן( מגוריםבכל אגף: 

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

כניות מערכות טמתקנים ו פירים,, אופניים

 והרשויות. ישת המתכנניםלפי דר

 .יריםלרווחת הדי רדח: 2באגף 

 

יות, מיסעות, מעברים, חנ: בפיתוח

 , אשפה טמונה.גזצובר 

 1-5 מגוריםקומות 

 2: 1ף באג

 3: 2 באגף

 2 :3באגף 

 בכל קומה( 7)

, תתיוממגורים, מבואה קבכל אגף: 

ת, פירים, מתקנים גות, חדר מדרימעל

תכננים י דרישת המניות לפטכ כותרעומ

 יות.שווהר

--- 

 מגורים עליונהקומת 

 )פנטהאוז(
6 

 2 :1ף באג

 2: 2באגף 

 1: 3באגף 

 בקומה( 5)

, מגורים, מבואה קומתיתאגף: בכל 

ירים, מתקנים דרגות, פת, חדר ממעלי

ים ת לפי דרישת המתכננומערכות טכניו

 .ויותשרהו

--- 

 וןגג עלי

 )ראשי(
--- --- 

, םות, פירית סולאריכוגות, מערדרמ ירחד

טכניות )משותפות/ קנים ומערכות תמ

 שויות.והרתכננים המ תשי דריפרטיות(, לפ

 ללא הפרדה בין  משותףגג 

 שלושת האגפים

 --- --- --- 7 ריםסך הכל קומות למגו

 )הראשי(. ליוןעהגג הנכלל הקומות לא  ייןבמנ 8 סך הכל קומות בבניין

 
  :ותוהבהר תורהע

  .הבניה יאם להיתרה בהתבטבל שינוייםו ייתכנ (א)

 יה בתקנות התכנון והבנ]כהגדרתה ן נייעת לבסה הקוביא הכנין איזו מהכניסות היש לציי לבניין, אחת כניסהמ ריותבמקרה שיש  )ב(

 )בקשה להיתר([.   

 

 :יןבכל בניראשי( ) ףמשות חדר מדרגות 1.4

  גג.ה עד למפלסתף רמממפלס מקורה : מדרגות אפיון כל חדר; ף(ל אגבכ 1) 3: ןיינב כלב :המדרגות י/פר חדרסמ

   אין. :יםספנוחדרי מדרגות 

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

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

  ן(.להוראות כל די יין, בהתאםבנל ד בכיש. )באחת בלב :)*(פיקוד שבת מנגנון ;8,8: תומעלילמספר נוסעים 
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ולכל התא  מעקה ועד לתקרתותקן מראה מגובה הות אנכיים. על הקיר באחורי תקירות התא יצופו פלב"ם בלוח :את לכ גימור

נור או תב צבוע צבע סופייה צבועה בקרת התא תהחות. תמ"מ לפ 27של  יבבעוש שיאו  רניטהתא. ריצפת התא תצופה בג רוחב

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

 ד".קוד "יעוד פיהפיק היהיה, ורש אותהיה בר, שהינן צמודות אחת לשנייות ות אומעלי יין הכולל ארבעלשני הכיוונים(. בבנ

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

 .אין :מרעמדת שו 1.6

בהתאם לסעיף  ' הניהולו חבו/א ןדיירי הבניי ותנציג נגנון פיקוד שבת, שהפעלתו תקבע ע"יבעלת ממעלית מובהר כי הכוונה ב – "תבת ש"מעלי  )*(

 .1969-ט"כתש יןקעהמקרוק  ז' בח 59

 

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

 

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

 ; דלשה דסלפי חישובי מהנ :עובי .םיטרומימנטים מתועשים/ו/או בטון מזוין מאל בטון מזוין :חומר :עת קרקת קומרצפה ותקר 2.2

    .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  :טיבידוד אקוס 1045 אל מס'קן ישרי תלפ :יתרמוד ביד

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

  .1ק חל 1004' לפי תקן ישראלי מס :וסטיקאדוד . בייועץחלטת הלפי ה :בשיטה

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

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

  .1045' ישראלי מסלפי תקן  :תרמיבידוד  .יםטינבלרם הודרישות התקני היועץ חיותי הנפל :טוםיקוז ואישיפועי נ

מתועש /מתועש באם מכלול .דלהש מהנדס ותנחיהו התכנון האדריכלי לפי להרגי בשילוב ה,ת למחצמתועש/מתועשת: חוץ תוקיר 2.5

 , (רחא וא או בלוק תאי )איטונג ,סגבקי בלולוחות גבס, בדופן פנימית של קיר החוץ ובצד הפונה לדירות,  ,למחצה

 . 1045' מס אליישר לפי תקן :מיבידוד תרהמהנדס. ן ונתכ : לפיעובי ה הרלבנטית.נימידה בתקלעוף בכפ לוהכ  

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

 :גימור קירות חוץ 2.6

 היתר הבניה.ם בנאילפי התהכל  .אחרח שיק ויפיח או/ו/או אבן מלאכותית, ועית ן טבבא: עיקרי וי,יפצ/חיפוי 2.6.1

 ; יםאחר ולב עם חיפוייםשמ שכבות( 2: טיח )ץוחח יט 2.6.2

 קומית.בתאום עם הרשות המוחלוקת הציפויים  , גווןוגות סלשנ היה רשאיל יריכדאה :חיפוי אחר 2.6.3

 נדסמה נחיותהמשולב, לפי  ואו/ (אחר ואו/ ונגאיטי )את קולבאו ו/או בלוקי בטון מזוין ו/ בטון :חומר :הדירותקירות הפרדה בין  2.7

 . 1חלק 1004 פי ת"י ש עלהנדר קוסטייעור הבידוד האש אתיקו ובכל מקרה יענ ,האקוסטי השלד והיועץ

 ן המהנדס, גובה לפי תכנוון תכני ו/או משולב לפ : בטון ו/או בלוק)ככל שיש(: חומר וגובה חצרות/מרפסותקיר הפרדה בין 

 .ליכרדאה

 :בניין()בכל  ותמדרג יחדר 2.8

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

 הוראות כל דין.לית יבוצע על פי עמוה

מכון טעם תקן ירוק" מתו " לבע)ילי גמת הריצוף + טיח וצבע אקרכדולים( ם )פנחיפוי בשיפולי :חומר :פניםגימור קירות  2.8.2

 תקרה.י( עד להישראל התקנים

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

 םתקניהתאם לדרישות הב בןט לצמנ לן או טרצוניין המגורים יהיו מאבן נסורה או גרניט פורצב מדרגות :תמדרגו 2.8.3
 

 .מחוספסים כנגד החלקהופסים  רגות והפודסטיםאורך המדתואמים ל וליםפשי ותלעוב הרלבנטיים,

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

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

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

רניט או ג רמיקהק או ()שישנסורה  יפוי קשיח, דוגמת אבןחב יהיהגימור קירות פנים  :חומר :יתקומתה ואמב גימור קירות פנים

 יםון התקנמכ טעם" מקורקן יבעל "תו ת)ע טיח וצבע צח יבוהקשי מעל החיפוי ,ותלפח פורצלן, עד לגובה משקופי הדלתות

 עד לתקרה. אלי(הישר

כת לא במקרה של תקרה מונמ. (ילראהיש מטעם מכון התקנים" קן ירוקל "תו תעב)סינטטי  סידטיח +  :ררה: חומקתגימור 

 . אבן נסורה או גרניט פורצלן: ריצוף. רה זועל תקמ יחט יבוצע

 :)בכל אגף( ראשית סה( כנימבואה )לובי 2.10

 בה משקוף דלתגולפחות עד לופורצלן,  קרמיקה או גרניטאו אבן נסורה )שיש( דוגמת חיפוי קשיח, כ :רחומ :ניםימור קירות פג

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

 .קורטיביתקרה דת וא נהת משו/או תקר )"בעל תו תקן ירוק"(,טטי סינ דסיטיח +  :חומר: גימור תקרה

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

  .ניעת החלקהמל 2279הישראלי 

 טבעי צבוע טוןב :חומר: רהגימור תקבמלבין סינטטי. צבוע ולב, או משו/או טיח ו/עי בטון טב :גימור קירות חניה: חניה מקורה 2.11

יות, נח וןשופעת, כולל סימלא מ במסעהמוחלק  בטון ת.ה משופעת בין הקומועסבמ : בטוןניהרצפת חגימור . טטין סינבמלבי

 .ועהתנה ץעות יוי הנחימספור ושילוט לפ

  .6.1.3תוח סעיף ראה עבודות פי :רהאות מערכת תלרבו מקורה גימור חניה חיצונית לא       

 : ותףרים לשימוש משדח       2.12

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

 .מכון התקניםירוק" מטעם קן ו ת"תבעל בעים, ל הצד. כיספוליסינטטי דוגמת  צבוע בצבעטיח  :הרתק רגימו       

  .משולב ואאו פורצלן ה או טראצו אריחי קרמיק :הרצפ רוגימ       

  :דר עגלות וכדומהחדר/ים טכניים )ככל שיהיו( וח

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

 תקנים.טעם מכון הק" מירו ןקתו תכל הצבעים, בעל "י. בצבע סינטט בוען צטוב

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

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

 

  :ותהער

 .ליתקנים הישראן המכו עםבעלי "תו תקן ירוק" מט ת פנים יהיורוקיו בעי תקרותצ כל. 1

 תאם לדרישות התקן ה בהיהי ם המשותפים(ובשטחי )בדירותהשונים יין בנה קיחלבריצוף ה של הקלהחדרגת מניעת ה .2

   .החלקה יעתלמנ 2279הישראלי 

 

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

  .יר שמןזחומאינטרקום        

 כולל מחזיר שמן. ת אש,דלתו :ר מדרגותת חדתודל    2.14

 .דלתות פח: דלתות חדרים טכניים    

   אין.: קומתידלתות לובי     2.15

 .יש :םמשותפי 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 שקומה, ומנגנון בכל  רת אוהדלק יהיו לחצן םיורבבניין המג  

  .אה קומתיתובמ/תורגדמההדירה להדלקת  אור בחדר   

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

 אין מחסנים. :רתייםידורה במחסנים את      2.18

   ים לפי של הבניין/ הזנה ממערכת החשמל של הרכוש המשותף .שי :מכניות משותפותלמערכות אלקטרולתאורה וחיבור חשמל    2.19

  גם  וישרתו הסמוך נייןאו ימוקמו בב/ו וךמהס ןייבבנ מוקמואך י ישרתו הבניין, 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  קןית הבניין יותחזב מספר בניין:   2.20

 

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

 :*הגובה הדיר 3.1

 .מ' 2.50-פחות מ אל תקרהחתית התף עד והריצהדירה מפני  הבוג   

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

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

 

 ה בשטח המינימליהדיר הובג רהקבכל ממשנה. יות ותקרות מוקמ תכומנהיטות, ת, מערכות, בלורולמעט תחת ק: הערה *

 ע על פי דין.ובהקי מן הגובה המינימליפחת  ל פי התקנות לאע דירהלקי בוע לגבי חקה

 

 אותה. המשמשיםבדירה ובשטחים המוצמדים לה או  רשימת חדרים וגימורים – 2ס' טבלה מ         3.2

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

 
 

 (1)תרוימר קוח אורית

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

 בס"מ()

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

 ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א 

 בשקלים חדשים
 הערות

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

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

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

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

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

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

 .ראה פרוט בהערות בהמשך ןיא (3)ראה  (2) ראה (1) בטוןבלוקי  בטון, םהורי הנשי חדר

 .ךראה פרוט בהערות בהמש אין (3)ראה  (2) ראה (1) בלוקי בטון בטון, נהשי יחדר

 ממ"ד
 זוין ן מבטו

 א"לפי הוראות הג
 .המשךת ברוהעבט רופראה  אין (3)ראה  אהג" טרפמ ילפ

 לילכחדר רחצה 
 ()אמבטיה

 (1) י בטוןוקבל ,וןבט
 אין (3)ראה  (2) האר

 .בהמשך ת בהערו טרופ ראה

 אין (4)ראה  רצלןגרניט פוחיפוי 

 הוריםחדר רחצה 
 (מקלחת)

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

 .ךשמהב  ראה פרוט בהערות

 ןאי (4) הרא לןרצט פוגרניחיפוי 

 (1) ןבלוקי בטו ,ןבטו רותי אורחיםיש
 ןאי (3)ראה  (2) ראה

 .שךראה פרוט בהערות  בהמ
 אין (4)ראה  גרניט פורצלןחיפוי 

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

 ןיא (3) ראה 2.6ראה סעיף  (1) ןובט יקבלו בטון, פסת שמש רמ
 .2.6סעיף  הצוני ראוי קיר חיפי/ציחיפו

 .המשךט בהערות ברוגם פראה 

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

 

 לטבלה:והבהרות רות עה
 

  :חומר קירות (1)

 להלן: נאיםבת סוחות גבלאו בס בטון תאי/בלקי ג יקולב/ןטוב יבלוקבטון/ :שויים מע יוה יהבדירצות הפנים חית ומקירו
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 מ"מ לפחות. 0.6פן הפרופילים ודעובי  -

 לפחות. מ"מ 70ים פרופילרוחב ה -

 ינראלי(./ זכוכית / מ יםמר סלעמ"ק )צק"ג ל 12בצפיפות של לחות  2" דודיב -

 אחד מאלה:ו יהי הגבסמכל צד של מחיצת 

שופר לנגיפה בעל מו"מ לפחות, מחוזק מ 15.9עובי בוח ן לומית(, או לחילופירק דו צהיחמות )מ"מ לפח 12.5י ובבעחות לו 2 -

 .(ותק"ג/מ"ק לפח 1000צפיפות גבוהה )

 ת.חופק הלויצרן/סהתאם להוראות ומפרטי היהיו ב עויצפרטי הב

 פרטיו.למתאמתם ב את הוחות ויאשר בכתהלקנת ר התספק הלוחות יבצע פיקוח צמוד אח /יצרן

 

ות אלו ניתן שמעטפת הפנים של קירשת למחצה, עוהמתועשת / מת יטהבש םמבוצעי ץהחוות ה רוויה, כאשר קירינבב :ץוח תקירו

וד ביד": 1045נטית לרבות בת"י בה בתקינה הרלפוף לעמידהכל בכ .יוק תאאו בלבלוק בטון  , בלוקי גבס,סבג מלוחותיה עשו תהיה

 " או מבלוקי בטון. םיכעמידים למיצרן "י הע" גדריםוהמ קיםהקירות בבלו יבנו הרקמ לבכ הצרח יבחדר, בכל מקרה. " םיניתרמי של בני

 

 :תקרות/גמר קירות (2)

 אםבהת יהר יההבניה של הקירות. במרחב המוגן הגמלחומר בהתאם ו רילי א+ צבע אקטיח ית יהיה, בנציונלנוק : בבניהותקירגמר ה

 .בןל :גוון .+ צבע אקרילי ףד העורהנחיות פקול

 : לבן.וןוג .+ צבע אקרילי הנחיות פקוד העורףל םבהתא הן הגמר יהימוגבמרחב ה .טטיסינ+ סיד טיח  :תקרות רמג

 י.אקריל (: צבע)בתחום ללא חיפוי צה ושירותיםחרי בחדרירות קר גמ

 

 :גמר קירות במרפסות

 וסף. נתשלום ת ללא גמת כלל החזיתודויה כת יהגמר הקירות במרפסו

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

 חזית.ת הכדוגמ

 

 . התקנים הישראלי ק" מטעם מכוןרותקן י לי "תוהתקרות וקירות פנים יהיו בעי עבצ כל

 

  :ףצורי (3) 

ים בכבישה רצמיו: אריחים  314י "רתם בתהגד עפ"י ן(,צלן )גרניט פורצלרפו וגמס םיחיאר ת יותקנומרפסוירה ובבכל חלקי הד י:כלל 

 ה הרלבנטיות.קיקהחקינה ושות התסוג א' העומד בדרים יהיו מיחיראה (. Blaוי כינ) 0.5%-ולה משספיגותם הממוצעת אינה גד

 י הקונה. "ע וחרבנשוון ולג לדגםם ר בהתאת ייצוורק מאותה סידרך ים אאריחבכל מידת אריח יותקנו  

הקירות חיפוי  רגמכן צוין באם  לפחות, אלא ס"מ 7בגובה ומאותה סדרת ייצור יצוף רהירות מחומר היקף הק ים בכליפולל שולהריצוף יכ

  חיפוי קשיח אין צורך בשיפולים.ופה בוץ מחהח הם קירבמקומות ב קשיח.

 ט להלן.מהמפור וא יפחתה ולחלקהלהתנגדות  – 2279ת"י  ותשריבד עמדולפי יעודם, יין, בבניו רההמותקנים בדיצוף ריה גיסו

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

ונים מכל סדרה גואות/דוגמ 3-סדרות של ריצוף ו 4חות, קונה, לכל הפיג לר יצהמוכ, או לחיפויועד לריצוף, יח, המיראת לכל מיד

 בגוון בהיר ניטרלי. ים יהיהעצמבין הגוונים המו  דלפחות אח .ריםוגחים בשימוש בדירות מישכום יצום נפות/גוונימאם לדוגהתואמי

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

ב ביותר וקר וןוגבחרת ון אפור והאת בגום(. אח, בין אריחיגותפו -ם ישקיני גוונים של רובה )למילוי מבחירה בין שקונה ג ליציכר המו

 ע"י הקונה. שנבחראריח של ה לגוון השולט

אמים תוסדרה הם מכל דוגמאות/גווני 3-ת של ריצוף וורסד 4הפחות  לכליציג לקונה, אריח המיועד לריצוף המרפסות, המוכר  תלכל מיד

דמוי מהם  ון בהיר ניטרלי, אחדובג יהיה צעיםהמו וניםגומבין הת אחד ת מגורים. לפחורובדי ימושונים נפוצים ושכיחים בשגולדוגמאות/

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

אריחים מסוג סוג א'. . מס" 60/60ות מידם ביחירא: (שמש תמרפס שרות,סת מרפם, שירותי,)למעט חדרי רחצה  הדירה לבכריצוף  -

 פורצלן(.  יטנגר) ןרצלפו
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 ס"מ. 33X33 ס"מ, 30X30אריחים יר ממידות הדי חירתבל: מרפסת שירותם/ותישיר/י רחצהרדבח ףריצו    -

 . (ןגרניט פורצל) פורצלןמסוג  יחיםרא. סוג א'     

 מ.ס" 33X33ס"מ,  30X30ים אריח יר ממידותדיהרת לבחי :פסת שמשריצוף במר -

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

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

 

  קירות:חיפוי  (4) 

 לבנטיות. )בחירת סוגא' העומד בדרישות החקיקה והתקינה הר וגס (ןלן )גרניט פורצלורצה או פקרמיקחי יראה מיהי חיפוי קירות י:לכל  

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

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

50X20 50"מ, סX25  ,60ס"מX51 60, מ"סX20 "מות למפורט וכן במידות דוים , אריחהקונה מתבהסכמוכר יהא רשאי להציע, ה .מס

 ירה. ר הדבמחיכל שינוי  נוספות ללאבמידות 

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

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

 –לתקרה ד וע ויפיחמעל ה. מ' לפחות 1.50צה, עד גובה חיפוי קירות במידות כמפורט בחדרי הרח :ירה(בד )באם קיים יםותבחדר שיר  

 י.ילרקא צבע ח +טי

 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 ובוף(. ממ' מעל הריצ 1.50י ועד הרצפה )גובה העליון של החיפוי הקרמסף בקו ה וסביבור התנו      

זהה לגמר  יוגמר וחיפו ש()אם נדר ידוד אקוסטימובנית כולל ב סגירהיש לבצע  ,הקי הדירבכל חל אנכית או אופקיתלויה נרת גצל      

 הקירות. 

 

  הערות:

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

 מוכים.יין/חדרים סבנ ילקלח מים  

 .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 פסביציאה למר 

 ם".עד גובה "אריחים שלמיו לפחות, אלה בטב יןצומהבה לגועד עשה י ותגובה חיפוי הקיר  - תקירופוי יח 

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

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

   ןוכנית המכר, וככל שתותקו בכלל, בתבמדויק ו/א ,תסומן הכרחבהר כי לא במו ,ןקתותבאם – , קורה/ותהולרגפ 

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

 תוכרמעות למטבח, ארונן רוחזיתות מחופים, בגב אוות קיר 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  (תופוג) ביצוע מרווח בין אריחיםנדרש , לריצוף וחיפוים ניתקלפי דרישות ה – 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: תום לרכיבים ולהנחיהארון יבוצע בהתא 

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

 נה למדיח כלים. , הכצתה(הלונקודת חשמל  שולגז לבידת נקו ,הטוחש קנהתמתאים לה תחפ )תושבות וחיתוך ותנבומ

 ס"מ. 60-ת הדלתות, יהיה כעומק הארון, כולל חזי •
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 ריצוף.י הס"מ מעל פנ 90-גובה סף עליון של משטח העבודה יהיה כ •

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

  ן.הארו

 מ"מ לפחות. 17-18)סנדוויץ( בעובי  לבודמעץ  ום יהין והמדפיארוגוף ה •

 מ"מ לפחות. 5-6)דיקט( בעובי  דובלארון יהיה מעץ ה גב •

 . לוחות פוסטפורמינג / MDFץ לבוד )סנדוויץ( /מע ינה עשויותיהדלתות הארון ת •

לות יסנה בעלות מהיית תו. המגירוומקע לולכו גובהת, לכל חולפ מס" 60ות ברוחב רגימ תיחיד הארון יכלול •

 ופיות ממתכת.טלסק

ם נייות מכפתרונ ו, יותקננדרש ולא יותר. ביחידת הפינה של הארון םאפינה אחת בלבד,  ארון המטבח התחתון יכלול •

 ערך.נשלף כדוגמת מג'יק קורנר או שווה  לאחסון

 לן:לה טיםורהמפ ם לרכיביםתאבהות המטבח יהיו נרוא יוציפ סוגי    -

 רמינג. ידיות מתכת.ופפוסט / י: פורמייקהצונציפוי חי •

 ה.קיימים: מלמין או פורציפוי פנימי וגמר מדפ •

 :ר כמפורט להלןגוונים שיציג המוכר ו/או הספקים שיבחר המוכם ומתוך סוגי הנסוגי הציפוי וגווניו יהיו לבחירת הקו   -

אחד מהם בגוון בן ובע לצבירה, אחד מהם לבחים שונים וונג 5ות פחנה לבפני הקו יגהצכר לני: על המווציח יציפו •

 ניטרלי.

  גוון לבן.ציפוי פנימי: ב •

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

 אלים המובנים )למליהכלים החשנת קתהו לעדשיו , במקומותיםדפלרבות דלתות ומ ו,תומח בשלק את ארון המטבלספ

 לרבות ההכנות הנדרשות.ים( חלל

ור לכיבחלל שמתחת  תותקןהכנה למדיח במקום המיועד למדיח, ניתן שה חבמטם להתקין ארון לרוכשים המבקשי -

 ישמלח ושקערת המטבח קען ח לביוב ולסיפוימדה לש ידיעת 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  מירע לדייר להיצתכנון המטבח הספציפי המוכר יהיה רשאי להל מהאתהבמעלה, חדרים ו 4.5: בדירות הערה

ת קבל אונה לקט הליהח. חצי אי" (" / ות המטבח )"אי"רקיל דו צמותחתון שאינטבח מ"א ארון מ 2 -ארון מטבח תחתון ב

וספת גמר מלא בכל היקף תב טתאם להוראות המפרת "אי" / "חצי אי", יתוכנן ארון זה בהדוגמון כתחלארון תהמוכר עת הצ

 הארון.

 ;שךה הערה בהמאר מידות: (1)  

    

ת א פחולבי עוב דהח עבומשט נהקולבחירת היותקן  וןתחתרון הלכל אורך הא 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

 חהוטשתקנה המשטח יותאם להלחזית הארונות בכל היקפם.  ס"מ ביחס 2ה של בלטשוליים בה םעלפי העניין(,  1,2)חלקים 

י להעדיף התקנה ללא קנט שאה רהקונכר )ומע"י ה ייבחרו בודפן עישאו גבהמו יוןעלקנט יותקן  טחמשה של כיור. בהיקף

 אי ביצוע זה(.  גיןיכוי בתן זני. לא יכולל אף מים בכל היקף המשטח ,ככל הנדרש חטבוד בחזית המשעי עם מוגבה

 המוכר ר.בחר המוכיש יםקפהס אור ו/ע"י המוכ גווצדוגמאות שי ון ומג ךונה מתלבחירת הקוהיה משטח העבודה במטבח י גוון:

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

  .בודד אחד( חואבן 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 מהאהתב ,ומעלהחדרים  4.5 רותבדי: הערה

 א. "מ 2ואורך המטבח העליון יהיה מ"א  5התחתון יהא  חבורך ארון המטר, אכלוממ"א ארון מטבח עליון.  2 -תחתון בטבח מ

 :כמפורט להלן ת הצעת המוכר יתוכנן הארון העליוןנה לקבל אהקוהחליט 
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 ינות.פ לאי לרציף והמשכ ההיי ןהארו  •

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

 (.הפנות העליונים תהיה כלפי מעלה )מגנון קלהארו תחיתשפ

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

 ח התחתון.מטבה ןארוי לגב שות המפרטרילדון יהיה בהתאם יעלה חהמטב וציפוי ארוןנה מב  •

    .ראה נספח ג' :פויהכיור, הסוללה, החי , משטח העבודה,המטבח תארונו לזיכוי בעד ירמח

 

, (ץ'וויסנדלבוד ) עץמ עשויתחתון  ארון שירותים(, יותקןהבחדר  מעט)ל בדירה רחצה יחדרבכל אחד מ אחרים )ציין(:ארונות  3.3.3 

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

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

 .ס"מ 45X25דותיו מיש משולב בכיור   

    ן.יא :הצחהר וןד ארלזיכוי בע ריחמ                   

 

   :תרועה

 :ךרמטר או 6התחתון  מטבחה ארון לרי שהמזע ךהאור (1)

 ך.מטר אור 1.25-פינה לא יפחת מ כלמ ןתותח טבחי של ארון מהמזעררך האו 

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

  למדיח, תנור, המיועדים יםחלל ך הארון.מחושבת פעמיים באור פינהטבח. ד לאורך קיר המדמיתמידת אורך הארון התחתון  

    ארונות. ה רךבאו יכללו ונותרהא ךוים בתהמשולברר( ט מק)למע ו"בכיריים וכי

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

 ם אלו לצורך תחזוקה.ח/יפשר גישה לפתמשותפים. יש לאישה לקולטן/ים פתח/י ג

 .רוכשאת ה הברחה התנחבו במועד ו בעמנים שהחברה תקזח ולהי ל פוח על בחירתו עקונה לדובאחריות ה (3)

 כביסה: תים לתלייתקנמי 3.4

 ממרפסת השירות יותקן מתקן חיצוני לתליית כביסה.

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

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

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

, יר המבנהנת על קוורפסת שמש, שמשמעו מתקן ממתכת מגולר/משווה ערך בחצאפשר שיותקן מתקן  ירות הגן:דל      3.4.2

ביסה באורך חבלי כ 5חות פלמתקן יכלול . הע לקירקובומ ביצהיה ייקן המת נה.מבה ותיתחזשאינו נצפה ב נעצומום במק 

  ס"מ. 160מינימלי של  

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

 .שטח מרוצףמאו ל/טון ובטח ובע למשמקו יביצת. המתקן יהיה נוולוגת מם או ממתכמיניומאלו לותזרועות מתקפ

 .UVהיו איכותיים, עמידים לקרינת בלים ינים החקתבכל המ 3.4.3

בתחתית  ס"מ. 60-לא יפחת מ יסהשה לתליית כב. עומק הני5100עומד בת"י מס' יהיה מחומר עמיד ה :המסתור כביס 3.4.4

 טחהמש עליון שללס מפ ין.ניבהל הגשם ש מיף סואישינוקז למערכת  וןטבמדה יותקן משטח הפר ר כביסהכל מסתו

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

 בגובה של    כביסה ייתמ"ר לתל 1.7 בתנאי שיישמר שטח פנוי שלסה והכביות במסתורי ניטכ 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() 

)עץ  רמוח
אלומיניום/ 
 מתכת/ אחר(

יר ה )צסוג פתיח
גרר/ נ /כ(ע"כ

 אחר(

כמות ומידת 
  הפתח

 וחב(ה/ ר)גוב

חומר )עץ 
 /םיונימאלו

 מתכת/ אחר(

ה חיתפ גוס
 /"ככע/)ציר

 נגרר/כיס/אחר(

דת כמות ומי
  הפתח

 ב(ה/ רוחבו)ג

 /חומר )עץ
יניום/ ומאל

 מתכת/ אחר(
 חומר שלבים

ר/ יצ)הסוג פתיח
 ר/.ע.כ/נגרכ

 שמלי/אחר(יס/חכ

 כניסה

1 

 הרגילציר  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

100/205 --- --- 

 רוידחדר 

1 

 כע.כ. ררגנ אלומ' מזוגג

--- 

--- --- 

1 

 אלומ' אלומ'
 חשמליגלילה 

 דניבוי ייגכולל 
250/210 --- 250/210 

 מטבח

--- 

--- --- 

1 

  כע.כ.נגרר  מזוגג 'מואל

--- 

--- --- --- 

--- 110/100 ---  

חדר שינה 
 1ם הורי

1 

 להציר רגי עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ ומ' מזוגגלא

1 

 ניידגלילה  אלומ' 'מולא

80/205 120/100 120/100 

  ממ"ד
)משמש 

  רכחד
 (4 שינה

1 
פי פלדה ל

 א הג"
 ציר )רגילה(
 פתיחה חוץ

1 

 גגאלומ' מזו

ציר רגילה או 
 כע.כ.

לפי הנחיות 
 "אהג

1 

 C.V.P 'ומאל
 או סכיל ררנג

טת לפי החל ע.ככ.
 100/100 100/100 80/200 ההחבר

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
 יסים, הנגררת/יםנגד גז, הדף ורסה לדם, פיתיש חת אואף כנ

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

 3חדר שינה 

1 

 ילהרג ציר ץע

1 

 נגרר כ.ע.כ גמזוגמ' אלו

1 

 יגלילה ידנ ומ'לא ומ'לא

80/205 120/100 120/100 

 2חדר שינה 

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 כע.כ. נגרר זוגגמ' ומלא

1 

 ידני להגלי אלומ' אלומ'

80/205 120/100 120/100 

ח. רחצה 
 כללי

1 
 +עץ 
 אור -צוהר/צו

 ילהרג ציר

--- 

 --- יר מכנאוורו

--- 

--- --- --- 

80/205 --- --- 

צה ח. רח
 יםהור

1 
 +עץ 

 אור -ור/צהוצ
 ציר רגילה

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

70/205 --- --- 

שירותי 
 חיםרוא

1 

 גילהרר צי עץ 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

70/205 --- --- 

מרפסת 
 ותרש

1  
 עץ 
 

 ציר רגילה

1 

 כרר כ.ע.גנ גגוזמ' ומלא

1 

 כע.כ.נגרר  אלומ' אלומ'

80/205 140/100 140/100 

 

 :ותואחר טבלהל תערוה

ר גרניתפלת, רגילה+ משה יחתפ=  (פיייק)דר נטוי בס(, לת )נטויפתשמ החי= פתקיפ יחה, פתוג = סהרגיל ציר= אלומיניום, אלומ'  :ביאורי מילים .א

ה, מעל ל כלפילנגס = תריגלילה  ,על כנף קבועה כיתאנ הועבתנת חא= כנף גיליוטינה נגררת על כנף ו/או לתוך גומחה )כיס( בקיר,  ף= כנע.כ כ.

  .ו/או חשמלי )ידני( באמצעות רצועה
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 לסה"כ הדלתות/ םיתאדירה תללית בהכמות הכובלבד ש הבלבט םמחדריאחד של  רבתיאוולות להופיע כי יםרדחני ים לשמשותפ, נותחלו/דלתות .ב

 חלונות המצוינות בטבלה. 

לים ומופע ריחים חבוייםית )ביטחון( בעלת מערכת בראשסה לכני דהפלדלת מגן מאם למפורט להלן: בהת תהיה -ורים גמלדירת ה כניסההדלת  .ג

, (טלסקופית)פנורמית/ עינית הצצה ,ימי נוסףחון פנסגר בט :כמפורט להלןם יבית רכלרבו 5044מס'  תקן ישראליל תמאותה ילילנון גי מנגעל יד

 1.25משקוף בניה מפלדה מגולוונת בעובי של  .ירהומספר ד לתד תחתון, מעצור מברשת סף ,"וזטותו"ר הענידית  מערכות צירים, מגן צילינדר,

 .רכהמו חירתפי בל מר וגווןסה תהיה בגינהכ דלת :ןגוור ומגנור. יו בצביעה בתהי וףקשמהדלת וה . כנףלפחותמ"מ 

 . 5044בת"י רט כמפוהכול  2 אי סביבהבעלת דרגת עמידות בתנ הצריפ כנגד הלקיימת בדירה(, תהיה בעלת אמצעי נעי )באם דלת יציאה לגינה:

 ירת המוכר: חבל, הלאד מיה אחנה יהה לגייציא"אמצעי נעילה כנגד פריצה" בדלת 

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

ת התכנון המפורטות בתקנוות לכל הדריש םיזז באמצעות מנגנון גלילי העונומהח ריעם ב ןו(. מנעול תחתון חבוי לדלת סובבת ומנעול עלי2)

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

  2.92ת בתקנות התכנון והבניה, סימן ז' תקנה וטפורות המלדריש הלי העוננון גלימנג ידי על יםעלופם המבריחי 4בעל  בטחון לועמנ. (3)

 (. 2 –)אמצעי 

                              .לה חשמליליג יס(. תר4)

 רה(,בדי ייםהקי לפצה )רי הרחרות ולחדהשי תספמרל ,לחדריםה הכניסות לתד ן:ם בדירת המגורים יהיו בהתאם למפורט להלהפני תתודל .ד

יצוניים עמידים למים ולא ח תחולוויה משעכנף הדלת תהיה על חלקיו ובפתיחת ציר רגילה.  23ישראלי מס'  ןקלת בהתאםודות בלדלתות  תהיינה

ק, חוז –די תיפקו ערך בכל היבט הושו רחי אמילו ו/או סבורדפלק )פורמייקה(, מודבקים על מסגרת עם מילוי HPL / CPLדוגמת כ יםסופג

אמה לסוג תהבו קנם יותירציס"מ לפחות.  7יהיה מחומר פולימרי עמיד למים בגובה   הכנף תרמסג ן שלתחתוה לקחר. החיים, אקקה, טיסוקא

ישות ויעמדו בכל דר םמיל םעמידי יויהים והדבקחות צדדים לפחות. כנף הדלת לרבות לו 3-פה ב( מצוקנט) –הדלת ף כנהדלת והמשקוף. היקף 

ל מנעום ינה עיההדלתות ת מנעול וידיות:  .בפורמייקה או בציפוי חיצוני מתועש ובע אה בציהי ת:ר הדלתומג. ישנהכל שכ ,תשראליהיה תקינה

וון תואם ובג רמגב ץעו מרי אפולי לבשותעל ה, ב23יהיה בהתאם לתקן ישראלי  משקוף הדלת:. דיםמשני הצדת תכפנוי" וידיות מ-בובי "תפוססי

 אור-צו/פנוי" וצוהר-בחדרי האמבטיה, המקלחת, מנעול סיבובי דמוי "תפוס למים.יד עמ היהו יהתקנתף לאחר משקוה .הימאט פסי כלוללת וידל

ציג הל כרומהוכר. על ספקים שיבחר המדוגמאות שיציגו המוכר ו/או המגוון ונה מתוך הק בחירתם לתאבה: יהיה גוון דלתות הפניםהדלת. ף כנב

    ן.בל א בגווןמהן הי לפחות, אשר אחתלבחירה  נותשות יופשרוא 3נה בפני הקו

וחות המורכבים משני ל, רישות התקןדלפי  רגיל/בטיחותי( Double Glazing) ולכפ וףקשזיגוג  אלומיניום עם : חלונות מסוג)למעט ממ"ד(חלונות  .ה

תקן  ותיהם יהיו בעלי החלונות ורכיב .(מ"מ 6 שלאויר  וחמרועם , םמשני הצדדי תוחפל מ"מ 4 )זיגוג בעובי זכוכית עם מרווח אוויר ביניהם

די מתקין נות יותקנו על ילה. החלופתיחה ונעיים, ידיות מובנות, מנגנוני , גלגלצירים ,EPDMסרגלי זיגוג, אטמי גומי ואביזרים מקוריים, ובכללם: 

אלומיניום  גיהיה חלון מסו :בממ"ד. חלון נףכנף על כונגרר  גוגמיניום מזלונה, מסוג אריטוי לעיהיה בר הדיור: חלון חד מורשה מטעם היצרן.

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

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

 .םיהיו בעלי תריסיבתיאור הדירה( הקיים י לפהכל ) בחומט מקלחת ישירותים, חדר דרח ,מעט חדרי אמבטיה: פתחי הדירה, לתריסים .ז

)ככל  מוגברת מהבין השלבים לאטי אוריתן מוקצף כולל אטם גומיי פוליבמילו םבתריסי גלילה או הזזה יהיו שלבי התריס עשויים פח אלומיניו 

מ'  2.50  ברוחבל הפתחים דיור ובכם בחדר החיבכל הפת. והוראות היצרן חפתה תהיה בהתאם למידוי . עובי הפחדרש עפ"י הוראות היצרן(שנ

 דני.תיחה ינון פגניורכב ארגז תריס גלילה עם שלבי תריס כנ"ל עם מנגנון חשמלי ומ ומעלה

קיר החוץ וורר מכני עד לאבמ דיצינור מצו יבוצעבחים ללא אוורור ישיר לאוויר החוץ, ם סניטריים ובמטבחדרי שירות, בחדרי - אוורור לאוויר החוץ .ח

 כיסוי. בות רפפתלר

ג יתכן פתחים המשולבים בזיגו יניום.לומהא ץיוע ו/או פרופיל, גוון, עפ"י תכנון האדריכלה דגם .אלומיניום םעשויי והתריסים מסגרות החלונות .ט

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

 "(.בומה )"חלעמשקופה או  ,בטיחותית כיתוזכ ןקתות יש חלונות(,)באם ושירותים רחצה בחדרי  .י

  חון/אש.טבלתות ו דתקנתכן ויות בקומת קרקע יוירלפי הנחיות רשות הכבאות, בכניסה לדמהבניין: מת היציאה ת בקוכניסה לדירה/ו דלת .יא

 ., אין לקבוע סורג קבועדיירים בקומה(ש את כלל ה)בחרום אמור לשמ קומתי ז כפתח חילוץהמוכר בדירה לוןאו ח/ו ממ"דחלון ב -פתח חילוץ .יב

 חה.יפתן הה וכיוג הפתיחתריס, לרבות סו/תכנו שינויים במידות הפתח, סוג החלוןי "חילוץ פתח"מכות כהמוס רז ע"י הרשויותפתח שיוכב בנוסף,
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 2 -דלת וריצוף הממ"ד גבוהים כסף הונית. חיצ נגררת,/דלת פלדה אטומה, הנפתחת למרחב מוגן הינהניסה דלת כ :העורף פיקודלפי דרישות  .יג

 וגליםרור מעתחי אוופ + זיגוג וכן םכנפיים לפתיחה. חלון אלומיניו 2ו/או רות לכיס תיים, הנגראו ש ן פלדה כנף אחתירה. חלומפלס הד עלס"מ מ

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

 הרין, ן הסינומתקע"י החברה  קיודגש שבאם סופ (.2010קנות הג"א מאי )ת היצרן.לפי מידות ערכת ומית. מידות המהפרעה מק רוצתיר רוהאוו

שהוסמכו לכך ע"י  "י הגורמיםות נוספת עבדיקת תקינות ואטימ"י הרוכש, יחייב ערוקו יפלכן ף, העור שרו ע"י פיקודאוונבדקו תו והתקנתו נתקיש

ל ע בפוער הביצויצוע בפועל יגבבתוכניות המכר ו/או במפרט המכר לבין ההמצוין ב סתירה בין רה שלודגש כי בכל מקעת ספק ילמני רף.עופיקוד ה

 פיקוד העורף. ם הנחיות מעודכנות שלאהתו

אביזרים  ך בהתקנתהצורעקב , "נטו"אינן מבטאות מידות פתחים ו"מ, משוערות בסבניה , הינן מידות 3מס' רטות בטבלה המידות המפו – תמידו .יד

 מסך קירותות/ חלונות/ויטרינות/תני דלשל מלב ,יניהםלים היקפיים למיפרופמשקופים ו או מסגרות סמויות וכן/סמויים ו ון: מלבניםכגים משלימ

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

 

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

 

 ןמיתק                                   
 מיקום

 חיםשרותי אור מטבח
 חדר רחצה

 ת()מקלח
 ירחצה כללחדר 

 )אמבטיה(
מרפסת 

 שרות
 אחר

  בחטכיור מ
 ת/כפולה()בודד

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- --- ראה הערה )א(

 --- --- --- --- --- א' סוג

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

 כיור רחצה

דות מי
 מ()בס"

 --- --- וןמשולב באר משולב בארון --- ---

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

 --- --- אין אין --- --- ₪ כוי יז

 ייםידכיור לנטילת 
 '(ג) '(א)

דות מי
 )בס"מ(

 --- --- --- --- הערה )א( ראה ---

 --- --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- --- אין --- ₪ זיכוי 

וארגז  אסלה
 '()בשטיפה

מידות 
 "מ()בס

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

 --- --- א' א' א' --- סוג

 --- --- אין אין ןאי --- ₪ זיכוי 

 אמבט/ 

 ב'()מקלחת

מידות 
 ()בס"מ

--- --- 
 מקלחת

 (בראה הערה )
 אמבטיה

 (ב) הראה הער
--- --- 

 --- --- סוג
 משופע יצוףר

 )מקלחת(
טיה אמבא' )

 (אקרילית
--- --- 

 --- --- אין --- --- --- ₪ זיכוי 

קרים  םסוללה למי
 כיור,ים לחמ/

 )ג() ד(מהמשטח

 --- --- (גה הערה )רא (גראה הערה ) ג(ה הערה )רא  (ג) רהראה הע דגם 

 --- --- א' א' א' א' סוג

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

מבטיה סוללה לא
 )ה( למים קרים וחמים

 --- --- (גראה הערה ) --- --- --- דגם

 --- --- א' --- --- --- סוג

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

 חיםשרותי אור מטבח
 חדר רחצה

 ת()מקלח
 ירחצה כללחדר 

 )אמבטיה(
מרפסת 

 שרות
 אחר

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 זלניקובור יח

 --- יש --- --- --- ---

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

תריס הגנה הזנת חשמל, כולל 
 .קולת סגירהשומ

 --- יש --- --- --- ---

 לחיבוריקוז, חיבור למים ונהכנה 
 )ח(כליםמדיח 

משולבת בניקוז כיור ההכנה )
 .(המטבח

 --- --- --- --- --- יש

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

 --- --- --- --- --- 1 )הכנה( )י(לבישונקודת גז ל

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

 

 :ואחרות טבלהל ערותה

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

על כל חלקיו ובכללו  1205אלי, ת"י תקן הישרהישראלית ולינה ות כל דין, לתקאם להוראתקנו בהתיוקני התברואה והכלים הסנטריים ייבנו ומת הערה:

ת וובהתאם להנחי 1205לת"י  5למעט חלק רבות ונספחיהן, ות שרבהתקנה לקבוע מידות –נספח א'  3חלק  וגמתידע כדספחים למחים מומלצים ונפנס

 ת להלן:המפורטו

ה: נ. המוכר יציג לבחירת הקותקנה תחתונה(שיהיה בהכפול שניתן חרס )למעט כיור  חהתקנה שטומטבח בה רת: במטבח תותקן קעמטבח י/כיור (א)

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

במידות . חרס :(יות משהב"שדרש בהנחבאם נ) דייםלת יכיור נטי חברה.חר ע"י הספק, שיבן/במידות לפי היצר שולחני )אינטגרלי(: רחצה

 .ס"מ 25/40

 כלימ באם האסלה תהיה תלויה או מונחת. . לבחירת המוכר (בלוק-מונו) ה צמודמזוגג עם מיכל הדח חרסמהיה ותים תאסלת שיר: ות/אסלה )ב( 

וד בכל מידותיה, חלקיה הדחה תעמרבות מיכל הלה ל. האסליטר( 6ל וארוכה שליטר  3 שלבעל 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 ים של אסדגמ 3לפחות ונה הציג לבחירת הקהמוכר ל על דגם: (.ס"מ בהתאמה 38,40ס"מ ) 1מכסימלית של "מ בסטיה ס 39: האסלה יהיה

 ה.ל שישנהארץ, ככאחת מהן תוצרת  בדרישות המפורטות, לפחותהעומדות 

יציבותה, הכול בהתאם  להבטחת פיקמ"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 חתיפ לא המקלחתא תשל  צפההר שטח :חתמקל

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

 פע במקלחת(.משטח משוכחלופה לת )לא תותר התקנת אגני סף.

 ת אחת(ים בעזרת ידי)ויסות מים חמים/קר תיוו כמקרמי דמנגנון  רבל /מיקסר בעלעיהיו בציפוי כרום ניקל, דגם מ וחמים מים קריםל הסוללות לכ  (ג)

 .ת בארץ הרלוונטיה למים חמים העומדים בכל דרישות התקינ סדרות 3ך ועל המוכר להציג לבחירת הקונה מת". ויכללו "חסכמים

טבח יהיה מסוג מרז היור. בדה או הכישור משטח העבומפרח והם ימוקמו על -רזים מדגמים מיקסיותקנו ב כיור המטבחה ובבכיורי הרחצ -

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

 .רום ניקלבציפוי כ, רבל מיקסרמע: דגם :(ת משהב"שש בהנחיובאם נדר) םברז נטילת ידיי -
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 מוט , מתלה מתכוונן,שרשוריכולל צינור  מיקס מהקיר, ,דרך( 3ץ ונטרפרך )אירב ד - םלמים חמים וקרי תותקן סוללה מקלחת:ה בתא -

 טרבקו ש מקלחתורא ס"מ 30ר באורך רוע מהקיהדייר, זת לפחות ומזלף. או לחילופין ולפי בחיר ס"מ 60רך והחלקה טלסקופי ומוביל אנכי בא

 מ. מ" 15

ט מתלה מתכוונן מושורי, וכן צינור שרתחתית למילוי האמבטיה  ציאהוללת יהקיר, הכוקרים, מיקס מ םתותקן סוללה למים חמי באמבטיה: -

 חות ומזלף.ס"מ לפ 60 החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך

 .שידרש()ככל  ניל יברזוחיבור לביוב,  :כוללת הטיפת אסלש ארגז/יכיורים והתקנת  (ד)

 .: לבןגוון הקבועות (ה)

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

 .רהקולת סגימש, כולל תריס הגנה וכביסההמייבש מ דיםפליטת א לולשרו

 ה לחיבור לביוב, ולסיפון קערת המטבח.ברז והכנכוללת: טבח במם למדיח כלי הכנה (ז)

 .א אביזרי קצהת, צנרת נחושת בלבד ללרר אחלא נאמבאם : גזהכנה לנק'  (ח)

 .לבדם קרים במי אסלותב .לרבות כיור רחצה וכיור נטילת ידיים הסנטריים, )כללי(. יעשה לכל הכלים רים וחמים:חיבורי מים ק   )ט( 

 המסופקת מהרשת העירונית.מפרטורה מים בטקרי  :ריםמים ק (י)

 או הכיור.  העבודהמישור משטח  = קרי ברז הממוקם על חרפ ע.קבו ולמתוך שרוראש ברז הנשלף  נשלף = (יא)

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

 ברז ו/או שניהם.ו לפיית ש מקלחת ו/אלרא מים חמים/קרים,יאה, של כניסה/יצת )אונטרפוץ( = חלוק דרך-רב

 

 , ברצפה,הבניין( ללמשותפים לכותכן חלקם י)בלטני ביוב צנרת ופתחי ביקורת לקו :אחר צורך ירה, לכללציה נוספים בדטאביזרי אינס  3.6.1

 אש(. ת כיבוי עפ"י דרישו מות,וכ )מיקום בוי,מתזי כי יתכןיה. לצהאינסט מיקום וכמות עפ"י החלטת מהנדסב, לתקרה ךבקירות או בסמו

  בין וכבלי פיקודרת גז להעבוצנרת  למפוצו/או  יני מרכזימ ןלמזגניקוז סטלציה. לטת מהנדס האינחלפי ה ,מיקוםב ארון למחלקי מים

 ו/או אחר, רון שרות ו/או במסדבמרפסת  מפוצל,ו א/ו מיני מרכזילמזגן  מיועד. מיקום יידלמאמיועד ההמיקום המיועד למעבה, עד המיקום 

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

 האקוסטיקה.

 

 

ערכת שה מנדרות כל דין. הוראעו באשר נקב ותעפ"י הדרישותהיה  סולארית צעות מערכתבאמדירות הספקת מים חמים ל :יםמחימום   3.6.2

   .579לדרישות תקן ישראלי  ת, התקנתה תהיה בהתאםסולארי

ן לתכנ מאפשרהולל מפסק זמן )טיימר( הכמלי והתקן קוצב זר חשום עם אלמנט עחימ הכוללאגירה )דוד( מכל  יותקן לכל דירה    3.6.2.1

 . )"שעון שבת"( זמני ההפעלה מראש את

 ל באמצעות חשמים מ, יעשה חימום הבאמצעות מערכת סולאריתים חמים ניתן לספק מלא  הוראות כל דין שלהם לפילדירות    3.6.2.2

 .לחימום המים )טיימר(זמן  ן קוצבהתקו 

 ניהם.המחמיר מבאו מהמפורט להלן לפי הוראות כל דין אגירה לא יפחת מיכל הנפח מ 3.6.2.3

  ;ליטרים 150: תולבקיב מיםח למים)דוד( כל אגירה ימ 3.6.2.4

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

 ור נטילת ידיים.כיקלחת. מבטיה, מא טבח ורחצה,מקערות  :ר מים חמים לכליםחיבו 3.6.3

 (.הרז אחד לדירב –ביציאה למרפסת שמש ) .יש: לי""דברז   3.6.4

 ה(.פי החלטת החבר)מיקום ליש  :ים לדירהלמונה מ הכנה 3.6.5

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

 הגז ז ועד נקודתהג ממקור הספקת בדירה, מחיר הדירה יכלול צנרת גז יש :ז במטבחעד נקודת הגה ממקור הגז ובדיר צנרת גז 3.6.7

  .ונה גז דירתישית במטבח וכן הכנה למהרא

 : יש.ז לדירההכנה למונה ג 3.6.8
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כל בעלי דו לשמש את רכת גז מרכזית שנוערת של מעים או צנקנ, מית1969 -המקרקעין, תשכ"ט ב( לחוק ה )59לס' כי בהתאם בזאת  מובהר

 .המשותף שלק מהרכורוק, יהוו חלפיסת הניתנים והדירות או חלקם, למעט מיכל, מונה או 

 
 (טבלה זולאחר )ראה הערות  ורתל ותקשמתקני חשמ – 5בלה מס' ט 3.7

 
 נספח ג'ודות טלפון, ראה ת תקע ונקמאור, בילנקודות  זיכוי מחיר

 

 

 2ת בדירה הכולל ה.יהוט של הדיררם לטבלה המפורטת להלן ובהתאם לתכנון העמדת היו לפחות בהתאחשמל והתקשורת יהמתקני ה ום וכמותיקמ

 .די לקומהר פחת יעוי עם ממסחשמל משנ מה לוחבכל קוובנוסף יותקן שי עם ממסר פחת שמל ראראשית, לוח חות ומעלה יותקן בקומה הקומ

 

 מיקום
 נקודת מאור

 ,תקרה /ירק
 פסקכולל מ

 תקע בית
 מעגל

 מאור משותף

 תקע יתב
כוח במעגל 

    משותף

 תקע בית
 לבמעג כוח

 נפרד

 נק'
 ;יזיהווטל

 ;שורתנק' תק
 .ק' טלפוןנ
 תנקודו 3 כ"סה

 אחר/ הערות

 לדירה הכניס
 המבוא או

1 1 - - - 

 + לחצןפעמון -
 וםאינטרק -

 חדרלק תאורה מפס -
 .מדרגות

כולל  יח חשמל דירתלו -
 שיהיה בסמיכות רה )ניתןסגי

 אה(כניסה או למבול
  /ארון תקשורת -

בית  כולל ,טלפוניה/טלוויזיה
 ותקע בתוכ

 דיור חדר
 לאוכ ינתופ

2 3 - 

 
 
1 1 

וספת ת -יס חשמלי תרתוכנן 
ת קודת חשמל להפעלנ

 שם  גםזה נר )תריס התריס
בהמשך  משבמרפסת ש

 הטבלה(

 זדורפרו

 
1 

1 - - - 

מ'  3ך מעל דור באורבפרוז
פניית רוזדור הכולל או בפ

נקודות מאור לפחות  2"ר", 
 + מחליף.

 1 בחטמ

 
 
 
2 

גת הגנה )בדר
44IP) 

4 
 

גנה דרגת ה)ב
44IPם ( מחולקי

ם לשני מעגלי
נים מהלוח המוז

י ע"י נדירת
 2.5 מוליכים

 ממ"ר בצנרת

4 
פרד, גל נבמע "אכ

 עבור:
רר מק מדיח, תנור,

י עבור אזתלת פ 1+
, מליותיריים חשכ

 2.5כים עשוי מולי
 בצנרתממ"ר 

- 

מיקום בתי התקע יהיה מעל 
ככול  המשטח העבוד

 התאם לתכנוןהאפשר וב
קע עבור בתי הת .המטבח

 שמליות ועבורכיריים ח
ימוקמו מתחת  המדיח

 שטח העבודה.למ

 שינה  חדר
 עיקרי  
 (ריםהו)

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

 נישחדר/י שינה מ
 )ילדים(

 
1 3 - 1 1 - 

 צהרח י/חדר
או  בטיה)אמ

 (מקלחת

1 
 תמוגנמנורה )

 מים(

1 
)בדרגת הגנה 

44IP) 
- 

1 
 לתנורת תקע בי)

 (חימום
- 

 ע לתנור חימוםת תקבי -
 סק דו קוטבימפ ימותג עם

וץ לחדר סימון מחם מנורת ע
 הרחצה.

ימותג עם  –דוד חשמלי  -
מפסק גו קוטבי עם נורת 

מחוץ  –זמן  קוצבו סימון
  ר הרחצהלחד

   -מפסקכני + אוורור מ -
 דרשהיכן שני
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 מיקום
 נקודת מאור

 ,תקרה /ירק
 פסקכולל מ

 תקע בית
 מעגל

 מאור משותף

 תקע יתב
כוח במעגל 

    משותף

 תקע בית
 לבמעג כוח

 נפרד

 נק'
 ;יזיהווטל

 ;שורתנק' תק
 .ק' טלפוןנ
 תנקודו 3 כ"סה

 אחר/ הערות

 - - - - 1 םשירותי

 ן,בהעדר חלו
אוורור מכני + הכנה לנק' 

 דרש.שני היכן -מפסק 
 

 מרפסת שרות
1 

 ה מוגנתנורמ)
 (מים

- - 

2 
 44IP רגת הגנהבד

סה למכונת כבי
 ולמייבש

- - 

 מרפסת
 שמש

1 
 מנורה מוגנת)

מעל דלת  מים
יאה צהי

 (למרפסת

1 
ה ) בדרגת הגנ

44IP) 
- - - 

ק + תריס חשמלי + מפס
 דני.תיחה ימנגנון פ

 
מודה ליותר במרפסת הצ

זית אחת של הדירה מח
מאור ובית  קודתנו נתקיו

 חזית.כל תקע כאמור ב
פסת על ה של המרטחעלה ש

מ"ר בכל אחת  15
בה  ן, תותקחזיתות,מה

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

חזית פסת ששטחה בבמר
נקודות  2דרשו מ"ר יי 16

 (.ם וכו'ור מוגנות מימא
המאור יהיה  מיקום נקודות

התאם לתכנון שייצור ב
זור תאורה בכל לפי שרותאפ

 .פסתחלקי המר

 מסתור
 היסכב

 יים()באם ק

- - - 
1 

 )פקט הכנה למזגן(
- 

 
- 

 

 

  תות לטבלה ואחרורהע

 2כוללת רה. בדירה הת הריהוט של הדיעמדובהתאם לתכנון הטת להלן לטבלה המפוראם י החשמל והתקשורת יהיו לפחות בהתמיקום וכמות מתקנ

 .יעודי לקומהמה לוח חשמל משני עם ממסר פחת ן בכל קוסף יותקונבפחת ו שית, לוח חשמל ראשי עם ממסרמה הראבקו קןקומות ומעלה יות

 ממ"ר, 2.5ליכים במובתי תקע(, עשוי ותר שני וסף )לכל היע נבית תקע המחובר ללא יותר מבית תקהינו מעגל משותף" = "בית תקע כח ב (א)

 . מכשירים אופיין םע אמפר 16דירתי/קומתי באמצעות מע"ז חשמל הוח הבלנרת בקוטר מתאים. ההגנה מושחלים בצ

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

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

וץ לחדר חורת סימון מר בתוספת מפסיק דו קוטבי עם מנממ" 2.5 מוליכיםב יד, עשובית תקע ממעגל נפר=  אמבטיהימום בור חתנלבית תקע  (ג)

 ה בסמוך לכניסה.האמבטי

מושחלים  ממ"ר,  1.5ים עשוי במוליכמאור ובתי תקע, ות נקוד –ר, מעורב מעגל מאולקע המחובר ת תהינו בי: מאור משותףבמעגל ת תקע בי  (ד)

 .  . אמפר 10מע"ז אמצעות ב חנה בלוההג, בהתקנה תחת הטיח. תאיםקוטר מרת בצנב

סכנת  יבות, אובו קיימת רטום והיא נדרשת בכל מק 44IPת אטימות פת  בגין אביזר בדרגהינה תוסמים:  תאטימה מוגנ תוספת לבית תקע בגין (ה)

 ת.  רות או לא ישירוישיהתזת מים 

 –תקשורת וכוללת נקודת טלפוניה, נקודת  פלט לחדריעה קומגמ תקנות,וללות כבילה ייעודית על פי כדות, נקו 3 טלויזיה תקשורת וטלפון =נקודת  (ו)

אין זה  ש על פי כל דין.נדרי כבלים. הכול כשידורטת לחיבור לקליות קליטת שידורי חובה, כאמור, ואפשרחיבור ל –טלוויזיה  מחשבים, נקודת ןבי

  אחד.  ריכוז מו בייכרח שהנקודות/מוצאים יסתמהה

ר דמוי )אביז ל בתקרה, בלדחפסק הפעלה, פנדמהכוללת ה(, אהיל/ ארמטור -ללא נורה וכיסוי) או קירל תקרה ע הלתאור נקודה = נקודת מאור (ז)

  נורה. בית נורה ו ,ה(קונוס להסתרת החיבור לתקר
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 בהתקנה ,םיטר מתאממ"ר בצינור בקו 2.5וליכים נתו, מהתק וםשמל הדירתי ועד לדוד במקשיר מלוח החי תכלול קו חשמל = נקודת דוד חשמלי (ח)

 .סימון, כולל קוצב זמן כאמור לעילדו קוטבי עם מנורת  והמעמד, מפסיק דנית ליד הדולרבות מפסיק בטחון לעמידה חיצוסמויה, 

 

  .יש :ורת מאונקוד :קומהכל ב :מבואה קומתיתמדרגות/ חדר  3.7.1 

)באם אין רגות חדר המד או מתיתוק במבואהצן מתוך הדירה להדלקת אור חל יש. :אורת לחצני הדלק יש. :פי מאורגו

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

  .כנה בקיררת ועד נקודת ההשומשיכה מריכוז תק נור וחוטת תכלול ציקשורנקודת הת :טלפון חוץ 3.7.2

 .זמזם :ילצל .לחצן :סוג :פעמון 3.7.3

 ת"י.דרישות ה, לפי טרדנסט :וגס :אביזרי הדלקה/שקע 3.7.4

 שקע רגיל(,ולל )כדירתי ולוח תקשורת  (בה בעתידלפחות לצורך הרח ליםמודו 6-פנוי ל םלל השארת מקו)כודירתי  לוח חשמל 3.7.5

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

  מן.ל קוצב זכול יש. :יחשמלש/שממים,  נקודת חשמל לדוד 3.7.6

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

בדלת הכניסה  וםית למערכת אינטרקת וחיצונשתית פנימי, ות. מערכת אינטרקום הכוללת פעמוןש: ימערכת אינטרקום 3.7.8

מחדרי ור באחד שמע/דיב תיכן פומבמבואה או בכניסה לדירה, ו נטרקוםהאידת : יש למקם את נקומיקום אשית לבניין.הר

 המגורים בדירה.

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

אשר ישולם  יבור בפועלממיר וללא ח ללא) רב ערוצית יהלקליטת טלוויזים בור לכבללחי הכנה :יזיהטלווהכנה לקליטת שידורי  3.7.10 

 ספר מאו ל ןלבניי אנטנת צלחת מרכזיתלחילופין  .(שרות זה שר תספקא תערוצי -לחברת הטלוויזיה הרבשירות קונה יי הע"  

 שרות זה(.נה מספק ע"י הקו שכייר )ללא ממיר דירתי אשרדיו ור TV-לחובה לקליטת שידורי  בנינים  

 :מיתקנים אחרים  3.7.11 

 ת, יש להתקיןפסת שירונים למרופהטבחים רור ישיר לקיר חוץ לרבות במלא אוום לבחי, בחדרים סניטריים ובמטבחדרי שירות -

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

ת ת החשמל הישראלירשיבור תלת פאזי ולתתאים לחת. המערכת ירתיניטור ולבקרה של צריכת החשמל הדמערכת ל  -

 .ת תעריפי החשמל המשתניםזנהותאפשר 

 רישני זרם עבו)שלושה חי כיב המודד זרם חשמליססת כל ראשר מתב תיהדירת יחידת מדידה בלוח החשמל :ולכת תכלמערה

אותם  יגבצורה מקומית ומצהנתונים ומעבד את  מקבלור אלחוטי, צג דיגיטלי אלחוטי ה, יחידת תקשורת לשידלוח תלת פאזי(

 מ' 1.5ה ש ובגוביגנבמקום  / במבואת הכניסה, ת הכניסהוך לדלבסמרה הצג יותקן בפנים הדי ה.בצורה ברורת בשפה עברי

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

קן רד שבדירות האמורות הותנקבע ע"י המשמערכת זו ככל ש יןטל את החובה להתקהזכות לבכון שמורה והשילמשרד הבינוי 

את  למדוד מרחוק צריכת החשמל של הלקוחות המסוגלמרחוק ב לשליטה הנומ –ם" חשמל "מונה חכם". )"מונה חכחברת  ע"י

או ב אונליין )דרך מחששירותים ק ללקוחות ולספבתקלות ברמת הבניין או הדירה,  בכל רגע נתון, לטפל צריכת החשמל

 .תוןע נורכים אצלם חשמל בכל רגלו מכשירים צאפליקציה( אי

 .3.5פתחים סעיף  נגנון פתיחה ידני ראה גם בטבלתלרבות מ ריס/ים,תה להפעלתים חשמלי כולל נקודת חשמל /תריס -

 

 :ום, בדירהמתקני קירור / חימ  .      4 

 ן. אי :מרכזי מינירתי די מיזוג אוויר 4.1 

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

  פרדת בכל וג מיני מרכזית כאמור, מערכת נערכת מיזהכנה למ עצקס תבושתי קומות כדוגמת דירת דופלוללות הכ רות)בדי  

   ירה(.תי מערכות נפרדות בדהכנה לש –קומה   

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

    המיקום יןב או הקירות ההרצפ במילוי ונעה מוכנסת בקיר חשמלי ודופיק שתוחנ צנרת של "צמה"ת לרבו הנדרשות יותהתשת עיצוב .2 

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



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

 

                      ___________                                           ____________ 
 המוכר חתימת                                                            הקונה חתימת           

 

 , ג'ב'א', נספחים 

 29  תוךמ 22 'עמ 14.07.2021 :אריךת /10רש מג / 14 רהש מהדומשהב" –מפרט מכר למשתכן  / היין, אשקלוןעיר  / סו ובניו בע"מבג וברטאל / יהמסד לאיכות הבנ

  

  המערכת להתקנת עד ,גבס בלוח כיסוי ותבאמצע הרתסה כלולילמאייד  "צמה"ה מוצא .ביסההכ תורמס קוזלני או רצפה למחסום     

 לך אופקי.במה רכה, בין אם במהלך אנכי ובין אםתהיה מוסתרת לכל או כל חלופה הצנרתב .בפועל     

 קופסת חשמל שקועה בקיר עם  יומת בוס רוןקיר המסד על התרמוסטט םלמיקו עד יידהמא ממיקום קיר ודלפיק ריק שרוול תהתקנ  3.

 ה.סכמ     

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

 חלקי הדירה  רפסת השרות או במ קם את המעבה בתוךי אין למיובהר כ .םמעביה / המעבה למיקום ומוסתר מוצנע חיצוני אך מיקום . 5

 האחרים.     

יני מרכזית ממצעות מערכת אינו מאפשר מיזוג לכל חלקיה באן הדירה יר תכנווואיזוג הככל שעל פי קביעת מהנדס מ .: איןלפוצן ממזג  4.2

ל, צנרת לרבות צנרת חשמ ותכל התשתיות הנדרשכלול את י הדירה שתחלק הכנה למזגן/נים מפוצל/ים ליתרת כאמור, תבוצע בנוסף אחת

 מים.  ניקוזצנרת גז ו

(. יםלצעיליים )מפו להתקנת מזגנים נרת ניקוז כהכנהוצע גם צתבטבח( מהורותים ירה )למעט בחדרי הרחצה, השידרי הדמח אחדבכל  

מהנדס  ול בהתאם לתכנוןהכפון מתחת לכיור, ופין לסיפה או לחילהרצ עד מחסום לוי הרצפה ומוצאה יהיהקוז תוסתר בקיר ובמיצנרת הני

 פקק.יזר חרושתי מתאים וסגור עם עם אב סתריו טלציה. מקום מוצא הצנרתהאינס

, לרבות 5חלק  994ישראלי  טי פיקוד העורף ולתןם להנחיות ומפראלי/מפוצל בהתתבוצענה הכנות להתקנת מזגן עי ן הדירתיחב המוגרמל 

כלפי המרחב יחידה ז היקוחוץ וברז שני המאפשר נ היחידה כלפי ברז לסגירת מוצא, זרי אטימה תקנייםעיל, אביז כמפורט לניקוצנרת 

 המוגן.

עורף, המשלבת ומאושרת ע"י פיקוד ה 5חלק  994אלי ררישות תקן ישקין מערכת מודולארית, העונה לדניתן להתהמוכר  תרין ולבחלחילופי 

 להתקנה. ם כהכנותבים הדרושיהרכיבמכלול אחד את כל 

הנמכת  תויר לרברצה להתקין מערכת מיזוג אוורוכש יוה רה,ומטית )ספרינקלרים( בדיכיבוי אש אוטל שקיימת מערכת ככ: הערה*

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

  .אין :בבנייןכת מרכזית ממערמיזוג אויר דירתי הניזון   4.3

  .ןיא :הדירהת להפרדת חימום מים וחימום אפשרו עלת, בירתי עם רדיאטורים למיםדי תנור גז דסקה הפועלת על יה מערכת  4.4

 שקע מוגן.לתנור חימום הכוללת נקודה  ה תבוצעיהמקלחת ואמבטבחדרי . : איןימום הפועל בחשמלחתנור   4.5

 אין. :ייםקונבקטורים חשמל  4.7

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

 : אין.קנים אחריםמית  4.9

 

 :אש ובטיחות בדירה כיבוי דוריסי* .5

  רשות הכבאות. יש ע"דריככל שי: בדירה: ספרינקלרים(טומטית )וי אש אויברכת כעמ 5.1  

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

 יש. :(גן )ממ"דחב המוינון במרמערכת ס 5.3 

 

 ,ע"י רשות הכבאות דרשייש , ככלםעליה ית חיפוי/ציפובולר ,יבוי ובטיחות אלוכ גילוי, סידוריהתקנת  *  

 ת תיכנוניות.במיקום אחר עקב דרישו מנו אך יותקנו, ו/או שיסוהמכר ניתכבתו יוצגו רחכהלא ב   

 

 

 :נותעבודות פיתוח ושו .6

 חניה 6.1 

      : בתחום המגרש;םכולהיתר הבניה. לפי : םלכל הבנייני ות חניהל מקומסך הכ 6.1.1   

 אין.(: )לפרט ום אחרחניות במק    

 .כמצוין בתוכנית המכר: מיקום ר הבניהלפי הית: חניות רמספיש,  :משותפת(/ת)פרטי חניה לנכים 6.1.2  

  יהצגת תג נכה רשמכה )עם רוכש דירה נתימכר ל להיתר,ח החניה גרש/סביבה/פיתוח ובנספחנייה לנכים כמסומן בתכנית המ    

 ה.כנשאינו ן כלל דירי הבית וגם לדייר כה, בינ רוכשרה(, ובהעדר בומטעם משרד התח    

 .יש: המערכת תאור ם משתלבות.בטון/ אבני: החניה לא מקור צפתר רגמ 6.1.3  
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 יש.: גישה לחניה מהכביש 6.1.4  

 נית המכר.מון בתכ: לפי סיקוםמי פחות.אחת ל :ת לדירהמספר חניו 6.1.5  

   .(מדתמוצ הכל חניל 1 ,שלטבאם )החלטת החברה. , לפי הבשיט :פתיחה אין. :הלחניבכניסה מחסום  6.1.6  

 פיתוח המגרש 6.2 

 יצוניתהח חבההר .יןינבל הכניסה למבואת עד מהרחוב חיצונית כניסה רחבת תתוכנן רשהמג בתחום: סה חיצוניתרחבת כני   6.2.1 

 .לפחות ר"מ 20 של בשטח לצידו לווהמ ינוןג בעל ומואר, ]יןינלב הכניסה מבואת ברוחב לפחות[ מרוצף  הסכני ילשב תכלול    

 .לפי תוכנית האדריכל שתלבות/ אבן טבעית/אחרבטון/ אבנים מ: גמר חומר :רגותמד/יםבילש 6.2.2  

 ן טבעית.לבות/ אבים משת: אבנגמרחומר  .: ישמשטחים מרוצפים 6.2.3   

 תאם במים בה ינן חסכוגינו תוכנית אדריכל הפיתוח(על פי ) .יש :צמחיהרפת(. צומ על פי סימון בתכנית).יש :צר משותפתח 6.2.4  

  קלאות.להנחיות משרד הח    

 יש. : כולל ראש מערכת ממוחשבבמגרש  השקיה מערכת 6.2.5  

 ח שטל כולה/חלקה( הכוונה )חצר, מעל תקרה רית המכלפי תוכנ :רלחצר מחדיציאה ; יש: גןת הוחצר, צמודה לדיר 6.2.6  

 ת השקיה. א מערכללנן ולא מגו   

 ,שוחות וכו'( צנרת,מרזב/ים, ), חלחול ביוב ומיםז, ן גישמה/ות, גיתכ: ה לדירות גןמודצר הצתפות, בחושרכות מפירוט מע 6.2.7  

  (.רית המכיוצג בתוכנ לא בהכרחוש ןייהענ לפי )הכל כיבוי קשורת,תחשמל,    

 וספת ה ניציא ככל שיש .'מ 2.5 ובעומק לפחות של מ"ר. 7-ת מלא פחוח בשט : יש,ת גןוירלדח מרוצף בחצר הצמודה משט 6.2.8  

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

 ודרישת הרשויות.  לפי היתר הבניה :חומר: ות של המגרש/בחזית רגד 6.2.9  

 .רהבולפי קביעת הח מאושרתיתוח הית הפוכנפי תלגובה ממוצע ב   

 .אין :(תוחה בחלקהקומה פ) ם מפולשתודימת עמקו 6.2.10  

 

 פותמערכות משות .7

 :מערכת גז 7.1 

או  המתואר בתכנית המגרשהגז, ובמיקום  תם חברע בתאום קרקעי-תת ר גזצוב באמצעות זיסידור מרכ :הכנה לאספקת גז  7.1.1  

חת צנרת להנת הנאה וזיק נהת הצורך תינתדבמי ית.המקומ תורשה ישותעפ"י דר קבע ע"י החברה ו/אושיאחר מיקום בניין או בה

  .הגז ותחזוקתה

 הגז.עלות חברת וצנרת אספקת הגז הינם בב ,כאמור הגז צוברמובהר בזאת כי 

 ;: ישי לדירהזמרכ רממקוצנרת גז  7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4ה טבלה רא: וםמיקש. : יך הדירהז בתוצנרת אספקת ג 7.1.3  

 

 :אשלכיבוי  יםורסיד 7.2 

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

 .הנחיות יועץ הבטיחותרשות הכיבוי ו תדרישוע"י  כל שידרשכ: םדוריפרוזבמבואות/ן מערכת ליניקת עש 7.2.2  

 .ועץ הבטיחותת הכיבוי והנחיות יוישות רשע"י דר שדרשיככל  :מתזים )ספרינקלרים( –טית ומאוט כיבוי מערכת 7.2.3  

 ות.בטיחעץ הוהנחיות יו: יש. לפי דרישות רשות הכיבוי רבות 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 משותפיםיבוארונות ככיבוי )הידרנטים(  י, ברזאש כיבויו ויילג ותמערכסידורי הכבאות, לרבות  כלרה: הע     

 מיקום וכמות לפי דרישות רשות הכבאות. פרטיים, וא    

 ין.א: םיוניבחנ מאולץורור או 7.3 

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

 .אין דר/ים לשימוש הדיירים:בחויר יזוג אמערכת מ 7.5 

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

 . 816י"ות היובני תכנון תקנות ילפ םיניואלומ חזית עלותב ויהיו ,בנייןל   
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 : מיתקנים אחרים 7.7 

נים יובת בניבבניין ולט לשימוש כלל הדיירים חדר/ים ותפים(,שמ יםבחלק)מערכות תאורה  מים, ימאגר ם,ת מיומשאבוכות סניקה מער  

 ם.ועציוהי נניםוכנית המתכתלפי  :וכמות מיקום .וכו' סמוכים לטובת הבניין בבנייניםאו  סמוכים,

 

 למערכות תשתית המבנהחיבור  .8

 מית.ושות המקחיות הרנה פיל: רחצל נפרד מונה מים: יש; ביתל ראשיה מים מונ: יש; ימרכז חיבור לקו מים 8.1  

 יש. :ביוב מרכזיחיבור ל 8.2  

 קנת מונה.לא כולל התיש.  :בהתאם להוראות חברת החשמל ,לרשת החשמל חיבור הבניין 8.3  

 .בור הדירה לחב' הטלפוניםחיולל כ: לא קשה להיתר(יה )בתכנון והבנלתקנות ה בהתאם :טלפוניםהלרשת חיבור הבניין נה להכ 8.4  

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

 ל עבודות שביצועם בפועבמחיר הרכישה.  לוליםכדרכי גישה,  קוז,, נימכיםו, קירות ת: כביש, מדרכהפיתוח כללי הגובל במגרש 8.6  

 אינם באחריות החברה. יתמקומרשות היעשה ע"י ה  

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

 .שות המקומיתהר ע"י: פינוי אשפה  

 

 רכוש משותף .9

 :תיאור הרכוש המשותף 9.1 

 ית המכר.כמשותפים בתוכנ סומנו באם: משותפיםיה ות חנמקומ 9.1.1   

 .יןא: (חלקית פתוחה ועמודים, הסמת כני)קו תחלקי מפולשתקומה  9.1.2   

  .אין מחסנים: ם צמודים לדירותיננים שאמחס 9.1.3   

  .יש: לובי( בקומת כניסהמבואה ) 9.1.4   

 יש. : מבואה )לובי( קומתית 9.1.5   

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

  .גף(בכל א 1) )בכל בניין( 3: ותימספר מעלש; : ימעליותש; : 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. :ממ"ק/ מקלט 9.1.9   

 ין.א: ותףמש דודיםחדר  9.1.10   

  ת מוסמכתדרוש רשושת אחר ןוכל מיתק, ריותמערכות סולא :( כגוןותפותשמ ו/אומערכות טכניות )פרטיות  : ישגגמיתקנים על ה 9.1.11  

 ן. על פי כל הדי   

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

 ה וחדרים טכניים, מרכז מחזור אשפ שורתקתכות לרבות מערחדרי : משותףרכוש  ינםית שהם נוספים של הבמיתקנים וחלקי 9.1.13   

 המכר. שותף בתוכניותמש נים כרכומסומהה, ז טבמפר ט בפרקים אחריםכמפוראשפה ו יומתקנ   

  

 

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

 (., )מילוטמדרגות יחדר 9.2.1  

 נית.ה טכקומ 9.2.2  

 יה משותפת.גישה לחנ 9.2.3   

 ובי בקומת כניסה.ל 9.2.4  

 קומתי. לובי 9.2.5  

 הגג. על משותפים(ה) שוניםה יםיתקנמדרגות אל המ גישה מחדר 9.2.6  

 חדר מכונות.רגות אל ישה מחדר מדג 9.2.7  

 .)משותפים( ות או מלובי קומתי לחדר/ים טכני/יםגישה מחדר מדרג 9.2.8  
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 .הגג לע יםפמשות י מיתקניםהתפוס על יד –הגג  חלק 9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

 (.ותבדיררחבים מוגנים יש מ -)אין .טקלממ"ק /מ 9.2.11  

 חברה כרכוש משותף.ככל שיוגדרו ע"י הים טכניים וחלקים יות, חדרט חניות פרטומות חניון למעק: רחלק אח 9.2.12  

 

 בית משותף 9.3 

 ו בבית א בבית משותףחוק המכר דירות(, המוכר דירה  –הלן ל) 1974 – דתשל")דירות(, ה וק המכרלח 6עיף בהתאם לס )א(  

 של התקנון המצוי  ו משנה הוראהת מבטל אהחיל על הביית או שבדעתו לבל הון שחל עתף והתקנשומ כביתמיועד להירשם ה    

 יין; ואלה העניינים:נתו עוא מכר פרטים עלה צרף לחוזהרט או לבמפ כלולם להלן, חייב להמתייחסת לעניין מן העניינים המנויי    

 כוש המשותף;הרוצאת חלק מה (1)    

 דירה;לוד שותף הצמברכוש המק חלשל השיעורו  (2)   

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

 ף;משותית הבדבר ניהול הב סדרי קבלת החלטות (4)   

 ;ותק המכר דיר)א( לחו3בצו בדרך האמור בסעיף  יכוןשאחר שקבע שר ה כל עניין (5)   

 בחוזה המכר, כמי שהתחייב  אף האמוריראוהו, על קטן )א(  בסעיף ייםנים המנון מהענייייענעל  שלא מסר פרטיםמוכר  )ב(  

 ף. משותה חולו על הביתאות התקנון המצוי לגבי אותו עניין ישהור    

 

 :לדירה דהצמו ק ברכוש המשותףעורו של החלשי 9.4

  .שת הרשויותים בהתאם לדריויבכפוף לשינבהתאם לחוק המקרקעין ו

 

 

 :יהול הביתנדבר החלטות ברי קבלת סד 9.5

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

 

 :ליושר אם בקירותים המחויביההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובש שיעור 9.6

 תף.ום הבית המשושירשם, עם ריש וןבהתאם לתקנם לדרישות הרשויות המוסמכות ואו בהתאהמכר ו/ת הסכם תאם להוראובה 

 

 :תף(רכוש המשושיוחזרו ל או/ש המשותף )וומהרכהמוצאים החלקים  9.7

 ות המצ"ב ם בתוכניומניר מסשטחים הבאים אשמהרכוש המשותף ה יוצאו, בהסכםן זה מבלי לגרוע מהאמור בעניי      

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

 .ה של החברהשותף לפי קביעתמית הדירות בביוצמדו לו תףהמשוצאים מהרכוש בתחום המגרש מוש החניה מדותע .א

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

 תף. והמשוצא מהרכוש מ ()ככל שיש במגרש חדר השנאים .ג

  ות המוכרת.עללתא שבבות , יוצמדו החנילדירותצמדו כל החניות ית המשותף לא יום הבככל שבעת רישו .ד

 

 ולנציגות הבית המשותף.ו לקונה רבשיוע םפיסים נומסמכ ספח א'נ
  .הערות כלליות נספח ב'
 .זיכויים טבלת      נספח ג'

 הדירות גות בעלירו לקונה ולנצישיועבמסמכים נוספים  – 'נספח א 

 

 ו כחלק בלתי נפרד של המפרט:ו יצורפכניות אלתו 10.1  

 דירה.ה)חיצוניות( של ומידות כלליות  ל כל חדרש מידות לתהכול 1:50 -דה לא קטן מבקנה מי רהתכנית הדי 10.1.1   

 ומה.משותף בקהסימון הרכוש  כוללתה 1:100 -ן מקט תכנית הקומה בה נמצאת הדירה בקנה מידה לא 10.1.2   
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 מה.בקושותף המסימון הרכוש הכוללת  1:100 -בקנה מידה לא קטן מ טיפוסיתית קומה תכנ 10.1.3   

 הכוללת סימון הרכוש המשותף  1:100 -לא קטן מרתף בקנה מידה פולשות; קומות מקומות מ /הכניס תומניות קתכ 10.1.4   

 .1:200מוקטן לקנה מידה בצילום  אלו ניתן לצרף כניותיים מוצמדים; תתושטחים דיר   

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

פת משות חצרת סימון הכולל 1:250תר בניה בקנה מידה בלת הילק תמקומיהת ה לרשוהמגרש כפי שהוגש תכנית 10.1.6   

 וגינות צמודות.

 

 כל דין לרבות על פיבהתאם לש למסור ולחומרי הגימור, שית ורכהמעלכל  ושימוש קהתחזו יינתנו הוראות הבעת מסירת הדיר 10.2  

 ות בעניין:חוק המכר דיר   

 רם.על גימו הרי הדיבכית כל רות שוטפות לתחזוקפעול )א(   

 וויר, זוג אמערכות מיחות, ימערכות בטהשירות המותקנות בדירה לרבות  ותקה מונעת של מערכתחזוקה כוללת ותחזו )ב(   

 ה.ומכניות וכיוצא באלות אלקטרמערכ   

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

 ליצירת קשר. ספק ומספר טלפון/תקנים בדירה, לרבות שמות יצרןוערכות הממוציוד  שלחריות ט טכני ותעודות אמפר )ד(   

 

 רי הגימור של ות וחומשל המערכית והוראות תחזוקה תכנ  ייןה בבנרה הראשונת הדירה אשר לו נמסריהמוכר ימסור לרוכש ד 10.3  

 ניין:עב דירות המכרפי חוק  ת עלדין לרבול סור בהתאם לכהבניין שיש חובה למ  

 .הבניין על גימורםולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי פע )א(   

 וג רכות מיזבטיחות, מעליות, מעמערכות  ת בבניין לרבותותקנוהשירות המרכות עתחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מ )ב(   

 באלה. וצאאוויר, מערכות אלקטרו מכניות וכי   

 ת.אם נדרשו ,פתיותותקטפות ואפיון ביקורות שותדירות ו ()ג   

 קשר. יצירתומספר טלפון ל קרכות המותקנים במבנה, לרבות שמות יצרן/ ספריות של ציוד ומעמפרט טכני ותעודות אח )ד(  

 ליה.מייפקסומספר  יתוח לרבות מספר טלפוןכות והפין, המערת המתכננים של הבנישימת צוור )ה(   

 מערכות בטיחות  חשמל ותקשורת,סטלציה סניטרית, ד של אינבלות בפתשוכות המ( למערAS MADEת )ניות עדותכ )ו(   

 ור על רוכש הדירה האמ תב ולפיהמורים הנחיה בכים האוכר יצרף למסמכמה ומערכות אלקטרומכניות במבנה ובפיתוח.   

 ה.נה( מיד עם מינויונה שתמואשי הדירות )הרתם לנציגות הזמנית או הקבועה של בעלמסור אול   
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 פי בקשתוה לשיועברו לקונ נוספות תוכניותת משהב"ש, להלן פי הנחיול

 

 ( של מפרט צו מכר דירות )טופסלאמור ב כר יהיה, בנוסףל המולבקשת הרוכש, ע חתימת על חוזה המכר ובהתאם לאחר

 .ןפורט להלכמניות נוספות נספח א', למסור לרוכש תוכ 1974 –"ד התשל

 יום ביצוע שלד הבניין.למועד ס ךוה בסמייהכניות מועד מסירת הת -

 ועד זה לפי בחירתו.הא רשאי להקדים מהמוכר י -

 

 המעגלים,חלוקת מעגלים, סוג הכוללת  החשמל הדירתית תכניתמסור לקונה את תהחברה  :חשמל ותקשורת .א

 .םנילסימו קצה, לוחות ומקראאביזרי  וםג אוויר, מיקלמיניהן לרבות למערכת אוורור / מזו הכנות 

 

 טלציה הדירתית הכוללת מעבר עקרוני ת של מערכת האינס: החברה תמסור לקונה תכנייטריתטלציה סנסנאי .ב

בות פתחי הביקורת ומקרא פכין לרחין והשורי קצה ומערכת הדלוקום אביזקרים( לרבות מיחמים/ל קווי המים )ש       

 לסימונים. 
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 יות ואזהרותערות כללה –נספח ב' 

 לדירהו למבנה ותת כלליהערו

  .היתר הבניה תהתקפים למועד קבל ן והבניה והתקן הישראלי,ישות תקנות התכנוהמוצרים והמלאכות יהיו לפי דר כל .1

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

 ( ומיתקני אנטנות         פת )אק"מתוטה משיקלטנות ל: מיתקני אנ799י ראלי, ת"ישבה, לפי תקן קן מיתקן לאנטנות לקליטת שידורי החויין יותבבנ              

 ה אינדיווידואלית )אק"א(.לקליט              

הסדר אחר המבטיח שבכל ם קיים החובה א טנות לקליטת שידורייתקן לאנמחובת התקנת מ החברהשאית לפטור את רהוועדה המקומית  .3

 א תשלום.חובה בל רין לקלוט שידודירה יהיה נית

ימנע הו המתחייבת לשמירה על איטום המרתף, ו/או לפעולה הנדרשת ו/אאמצעות וועד הבית, ולנקוט בכל ו ו/או במצול בעעלפתחייב הקונה מ .4

יסוס ר רניים וביצוערק, אי שתילת צמחיה בעלת שורשים חודאך לא  ל, לרבותרתף, כפי שפורט לעיאיטום המסיכון לכדי  בהשיש  מכל פעולה

 .חרקים פתי למניעת קינוןתקו

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

ים )ברזל( וכן התחמצנות מינרל ,"עיניים" ידים,גוון, גי מרקם, בדלטבעיות כגון: ה ו תופעותיתכנף לתקנים, ובכפובריצוף וחיפוי  באבן טבעית, .6

 .וכללי המקצוע ת התקינהושלדרי ףפוהכל בכ. מוי חלודהמים דת בכתוטאתבהמ

יטום פינות יבוצע ק או שיפולים לא/רות ובחיפוי קי. ייםלוגות( במידות לא פחות מהנדרש בתקנים הישראיעשו מרווחים )פ בחיפוי ובריצוף .7

 .ם()גרונגי

ערכות לצורך מ ,םכבלי ,זקשמל, בהמגרש, לחברת הח בנה ו/אוהמח/ים בתחומי יודגש כי באם תידרש החברה להעמיד שטעת ספק למני .8

ובזכות  לצורך גישה, כן ןנייימוש במתקני הבשלרבות  ם, הקונה מתחייב לאפשר גישה חופשיתינים אחרים סמוכיהמשמשות הבניין ו/או בני

 אלו. םיחגין שטם מיסי ועד בית בים מתשלוורגופים אלו פטהקרקע למעבר כבלים. כמו כן יהיו ות ות רצועח/ים לרבהשימוש והטיפול בשט

 אך לא נים החלל ועלולים ליצור הפרעהר תליית כביסה, מקטיאם יותקנו באזובוויר דוד המים החמים ויח' מיזוג הא של מםויקמ .9

 פרט.ות מן הקבוע במפח

עומדת בדרישות רעש שלהם ה עיבוי שרמת תחידויהקונה, יעשה שימוש רק בי יר ע"רכות מיזוג האוויסופקו ויותקנו מע באם .10

 ים.געעשים ומפלרתקנות ה

ת על מנת וזאשונות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה חות בשלוש השנים הראבאופן תכוף לפ ,המוגןוב להדגיש כי יש לאוורר המרחב חש .11

 .עשוי המרחב המוגןם הבטון שמה תובקיר המופק מבטן האדמה והנמצא חצץ(,באגרגטים ) אימצלהראדון אשר עלול  שרידי גזלסלק 

ומרפסות  גינות, חניותשטחים פרטיים, כגון ה ואשר יעברו בנם במברכות אחרות המשרתות כלל הדייריאו מע רתוב או צנבישוחות יתכנו  .12

 ויקט. מתכנני ויועצי הפר "י החלטתיקומן יקבעו עפת, מספרן ומפרטיו

, ומהווים ןייכים לכלל הבנייקורת, השפתחי בי כןכד'( ונרות )מים, ביוב, ניקוז וצ עוברותיתכן ואו החניה,  הירדה תירות ובסמוך לתקרק ,ברצפה .13

 ם משותפים. קיחל

 בריצוף זה. ותעלולים לגרום לשקיעמשתלבת" ם באריחי "אבן לו דרכי נסיעה המרוצפירכבים כבדים על שבילים, מעברים ואפינסיעה ב .14

 .ההרוכש לא תיפגענ ה זכויותובכל מקר .רשויותו/או אישור ה צרכי התכנוןל מיקומם בהתאםמקומות החנייה ו ספרבמ ייםתכנו שינוי .15

הנספח,  ה הוראות[, תגברנ28.11.18 -14למשתכן מהדורה  ]מפרט מחייב מחיר 1להוראות נספח ג' רה בין הוראות המפרטתיבמקרה של ס .16

 ן.דיבכפוף לכל 

 רנה ההוראות.תגב -עילהמפרט ל יןת"( לבאו המכרז )להלן: "ההוראו/ו הוראות הדין וראות החוזה ו/און הבי ירהקרה של סתכמו כן, במ .17
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 זיכויים ת טבל –' גספח נ

 

 
 וחדותהערות מי

  28.11.2018  - 14רה דוון, מחיר למשתכן מהוי והשיכב של משרד הבינבמפרט המחייק הנדרשים אלו הינם אך ור ריכוז זיכויים .1

 ם מע"מ. לעיל כולליקובים הנ ריםמחיה .2

 

 
 

 : ראמק

 דה. יחי -יח'

   ך.טר אורמ -מ"א

 

 
 
 א תוספת מחירלינויים בהסכמה לכויים ושזי
 

 תכולה אנוש
 לזיכוי ערך כללי

  כולל מע"מ

 ארון מטבח
 בהודה, חיפוי בגוארון המטבח  עצמו, משטח העב

 וללה למים חמיםסמ לכל אורך המשטח, ס" 60
 רט זהול כמוגדר במפטבח, הככיור מוקרים ו

 מ"א₪  1,000

 מיםסוללות ל

 מבטיה, ומקלחתכיור, א רי רחצה:חדלמים בסוללות 
 .ירה(הד לפי הקיים בפועל)

דרך -גין סוללה למים חמים וקרים רבמובהר כי ב
 ל זיכוי.)אינטרפוץ(, לא ניתן לקב

 יחידה ל ₪ 200

 ליחידה₪  75 --- נקודת טלפון

 ת תקעבי
א מוגן מים ול עגל משותף )לארגיל במת תקע בי

 ח(.מעגל נפרד / כ
 יחידהל₪  125

 לת כניסהד
 שירותלמרפסת 

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

 ליחידה₪  750

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


