
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

 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:

  
 G :מדגם הדיר

  
 ___ מס': 3באגף  דירה

  
 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 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 :6.2סעיף 

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

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

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

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

 

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

 הערות כלליות.  נספח ב'

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

 חדרים  5 מס' חדרים:  

 ___ דירה מס':  

 ___ :מס' קומה  

 ___ מס': חניה  

 ___ :מדגם בניין  

 3 :ףגא  

 

 מכר"רט "מפ

 1974 – דדירות(, התשל"לפי חוק המכר )

 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/ ום:קמהחלה 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 ,כניסה, חדר דיור :בדירה .4

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

 דר דיור(. מח
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   שטח הדירה .5

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

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

  –זה  ייןלענ

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

 דירה או תוכנית אחרת.בקומה או בינה לבין 

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

 ו את החיפוי.קיר יכללה ניפן בא יופחי בלא גימור; בקיר עם פני הקיר –" יר חוץשל ק םיחיצוניפניו ה" (2)

 דירה.סים במפלל הסכום שטחי ככל מפלס בדירה; שטח הדירה יהיה פורט השטח לגבי בדירה רב מפלסית יחושב וי (ב)

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

 גות.המדרהלך מ להעו ונממש לס ח יצורף למפהשט

 1970 –, התש"ל ות(אגר)בקשה להיתר, תנאיו וואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה בהם תבחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגו (ד)

 תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(.  –)להלן 

  רה.דיה בשטח לולכ נואיש, ובחלק ב' 9.4 ראה סעיף :מוד לדירהותף הצכוש המשהחלק ברו של שיעור (ה)

 

 :משים את הדירה באופן בלעדיפירוט שטחים נוספים המוצמדים לדירה או המש .6

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

 ._______ מ"ר: בשטח, ד[בעל בלאחת מ ההנמצא קומ

 המוצמדת(; החניהסימון מקום כנית שטחי החניה עם )יש לצרף ת כנית המכר.תבכמצוין : ס'מ הרוקמ א/ל מקורהחניה  6.2

 אין. :(2)בשטחדירתי מחסן  6.3

 .אין :(3)מרתף דירתי בשטח 6.4

 .אין: בשטחצמד לדירה ומגג  6.5

  ן.אי :(4)חטבש תחצר מוצמד 6.6 

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

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

  

 הערות לחישובי השטחים:

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

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

 ת.במרפס

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

 שיש בה כדי להשפיע על לה מחוצהוהן  קעהקר רוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחוםלמיקומה בבניין יחסית לשושנת ה

 .שלשמ שיפת המרפסתח

לק של דירה בינו לבין חהמחסן מפריד ות; כאשר קיר ן בתוספת שטח הקירקירות המחס לוא ביןהשטח הכוא , הו של מחסןשטח .2

 או.יר במלויכלל שטח הקיקיר המחסן גובל בשטח משותף  כאשר הקיר;רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של  ייכלל אחרת

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

ר ר קיכאש השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר; ל רקלייכל דירה אחרת ריד בינו לבין חלק שכאשר קיר המרתף מפ

  מלואו.ייכלל שטח הקיר בהמרתף גובל בשטח משותף 

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

 ין השטח למעשה.המכר לב
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 סטיות קבילות: .7

 רט זה:קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפ לן הן סטיותלההמפורטות ות טיסה

גדולה  ר תותר סטייהשל חצ החטש ןובין השטח למעשה; ואולם לעניי 6-ו 5פים ט בסעיח כמפורבין שט 2%סטייה בשיעור של עד  )א(  

 לעיל. 4והערה  6.6כמפורט בסעיף יותר 

  למעשהידות האבזרים ים במפרט ומרזבאבין מידות ה 5%ור של עד עבשי הייטס (ב)

 

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

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

 office@citycee-arch.com :דוא"ל 
 
 

 סת בניין בע"מ.דוד ציזלינג הנד "(:המהנדס)להלן " שלדלתכנון ה 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  יתזח בבניין, בתנאי שלא ישנו את וחלקים אחרים חרותת של דירות אימיוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנמה    *

 .תףשטחים ברכוש המשו

 .התקן הישראלי דרישותיו לפי ת יהמלאכוהו םיוצרכל המ *

 

 יןניהבור תיא .1

 ם אחד.במתחה רב" 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 

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

 . הרשות המוסמכת

             

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

 

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

 או לכל צורך אחר. לעסק,

 

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

 

 :שרבמג יםיינשותף לכל הבנמ ףתרמ
 

 כינוי או תיאור

 קומה

קומות מתחת/מעל 

 היסכנקומת הלמפלס 

 )ד( הקובעת לבניין

 תודירמספר 

 בקומה
 רותעה שסוג השימו

 --- -1 מרתף תקומ

מיסעות, מעברים,  ם,חניות אופניי ,חניות

ת, דרי מדרגומעליות, ח, ותקומתי תומבוא

, םיטכני םיחדר, מאגרי מים וחדר משאבות

ת לפי רכות טכניוומע ניםמתקפירים, 

 ת.דרישת המתכננים והרשויו

ים נשל המתק מם הסופיוקימ

החלטת והמערכות יקבע לפי 

 .יםהמתכננ

ממוקמות ה ותומערכות שונ כןית

 .ים/האחר ין אחד ישרתו גםבבני

 
 
 ל בניין:כב
 

 יאורכינוי או ת

 קומה

קומות מתחת/מעל 

 כניסהקומת הלמפלס 

 ד() הקובעת לבניין

 רותמספר די

 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,, אופניים

 לפי דרישת המתכננים והרשויות.

 .םירילרווחת הדי רדח: 2באגף 

 

יות, מיסעות, מעברים, חנ: בפיתוח

 , אשפה טמונה.גזצובר 

 1-5 מגוריםות קומ

 2: 1ף באג

 3: 2באגף 

 2 :3באגף 

 ל קומה(כב 7)

, תתיוממגורים, מבואה קבכל אגף: 

ת, פירים, מתקנים גות, חדר מדרמעלי

י דרישת המתכננים ניות לפטכ כותרעומ

 יות.והרשו

--- 

 מגורים עליונהקומת 

 ז()פנטהאו
6 

 2: 1ף באג

 2: 2באגף 

 1: 3באגף 

 בקומה( 5)

, ה קומתית, מבואמגוריםאגף: בכל 

 ת, חדר מדרגות, פירים, מתקניםמעלי

ים ת לפי דרישת המתכננומערכות טכניו

 ויות.שרהו

--- 

 וןגג עלי

 )ראשי(
--- --- 

, ת סולאריות, פיריםכוגות, מערדרמ ירחד

טכניות )משותפות/ קנים ומערכות תמ

 שויות.והרתכננים שת המי דרילפ ת(,פרטיו

 ללא הפרדה בין  משותףגג 

 האגפיםשת שלו

 --- --- --- 7 סך הכל קומות למגורים

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

 
  :ותוהבהר תורהע

  .הבניה יבטבלה בהתאם להיתר שינוייםו ייתכנ (א)

 בתקנות התכנון והבניה ]כהגדרתה  ןנייעת לבסה הקוביא הכנילבניין, יש לציין איזו מהכניסות ה תאח כניסהמ ריותבמקרה שיש  )ב(

  )בקשה להיתר([.  

 

 :בכל בנייןראשי( ) ףמשות חדר מדרגות 1.4

  גג.ה עד למפלסתף רמממפלס מקורה : מדרגותאפיון כל חדר ; ף(ל אגבכ 1) 3: ןיינב כלב :המדרגות י/מספר חדר

   אין. :יםספנות רגוחדרי מד

מלית ללא ו/או עם חדר ותהיה חש 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 ת בלבד בכ)באח. שי :)*(פיקוד שבת מנגנון ;8,8: תומעלילמספר נוסעים 
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מעקה ועד לתקרת התא ולכל אחורי תותקן מראה מגובה הקירות התא יצופו פלב"ם בלוחות אנכיים. על הקיר ב :את לכ גימור

 או נורתב צבוע צבע סופייה צבועה בקרת התא תהמ"מ לפחות. ת 27של  יבבעוש שיאו  רניטרוחב התא. ריצפת התא תצופה בג

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

 ד".הפיקוד פיקוד "יע היהיה, ורש אותהיה ביין הכולל ארבע מעליות או יותר, שהינן צמודות אחת לשנילשני הכיוונים(. בבנ

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

 .אין :מרעמדת שו 1.6

בהתאם לסעיף  ו/או חב' הניהול דיירי הבניין ותנציג ת, שהפעלתו תקבע ע"ימעלית בעלת מנגנון פיקוד שבמובהר 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  :נייןהב שלד 2.1

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

    .1לק ח 1004לפי תקן ישראלי מס'  :טיבידוד אקוס 1045 קן ישראל מס'י תלפ :יתרמוד ביד

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

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

  החלקה.עת מנישות התקן הישראלי לירלד ם יהיה נגד החלקה בהתאםין המגורייף בנריצו

  השלד. בי מהנדס: לפי חישועוביהשלד.  מהנדס תכנוןמבטון, לפי  םשיעומת םאו אלמנטי, ויןזמ: בטון חומר: הבניין תוגג 2.4

  .1045לפי תקן ישראלי מס'  :תרמיבידוד  .יםטינבלרם הודרישות התקני לפי הנחיות היועץ :טוםיקוז ואישיפועי נ

מתועש /מתועש ם מכלולאב .דלהש מהנדס ותנחיהו התכנון האדריכלי לפי להבשילוב רגי ה,מחצת למתועש/מתועשת: חוץ תוקיר 2.5

 , (רחא וא או בלוק תאי )איטונג ,גבסבלוקי לוחות גבס, ת, החוץ ובצד הפונה לדירובדופן פנימית של קיר  ,למחצה

 . 1045' מסישראלי  קןי תלפ :מיבידוד תרהמהנדס. ן ונתכ : לפיעובי ינה הרלבנטית.מידה בתקלעוף בכפ לוהכ  

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

 :חוץקירות גימור  2.6

 נאים בהיתר הבניה.לפי התהכל  .אחרח שיק ויפיח או/אבן טבעית ו/או אבן מלאכותית, ו: עיקרי וי,יפצ/חיפוי 2.6.1

 ; יםויים אחרם חיפעב ולשמ שכבות( 2: טיח )ץוחח יט 2.6.2

 ית.וחלוקת הציפויים בתאום עם הרשות המקומ , גווןוגס תולשנ היה רשאיל יריכדאה :חיפוי אחר 2.6.3

 נדסמה נחיותהאו משולב, לפי ו/ (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 אתיעניקו  מקרה לבכו ,האקוסטי השלד והיועץ

 ן תכנון המהנדס, גובה לפי תכנוו/או משולב לפי  : בטון ו/או בלוקמר וגובה)ככל שיש(: חו חצרות/מרפסותקיר הפרדה בין 

 .ליכרדאה

 :)בכל בניין( ותמדרג יחדר 2.8

 תדרגוהמי דרלח יהבידוד האקוסט ;הנדסהמי לפי חישוב: עובילב. או משו נויוין או בזמבטון : חומר: תטפמעקירות  2.8.1

 לית יבוצע על פי הוראות כל דין.עמוה

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

 תקרה.י( עד להישראל התקנים

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

 םתקניצמנט לבן בהתאם לדרישות ה לן או טרצוט פורצמאבן נסורה או גרניניין המגורים יהיו מדרגות ב :תמדרגו 2.8.3
 

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

 פי כל דין. לע עציבו יותלית/המדרגות והמע טי לחדר/יסוקהאהבידוד  :ד אקוסטידובי 2.8.4

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

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

רמיקה או גרניט ק או ()שישנסורה  מת אבןיפוי קשיח, דוגחב יהיהגימור קירות פנים  :חומר :קומתיתה ואבמ םגימור קירות פני

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

 עד לתקרה. הישראלי(

כת לא ה מונמבמקרה של תקר. (ילראהיש מטעם מכון התקניםל "תו תקן ירוק" עב)י סינטט סידטיח +  :ררה: חומקתגימור 

 . גרניט פורצלן ורה אואבן נס: ריצוףעל תקרה זו. מ יחט יבוצע

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

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

 שראלי(.ם היתקנימטעם מכון ה" וקרי"תו תקן  על)ב בע אקריליח וצע טיצובי מעל החיפוי הקשיחסה. הכני

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

 ןקבת םידומהעו מ"ר, 0.64-מ יפחתח האריח הבודד לא טפורצלן. ש ניטמסוג גר ( או אריחיםרה )שישאבן נסו :חומר: ףריצו

  .ניעת החלקהמל 2279הישראלי 

טבעי צבוע  טוןב :חומר: רהגימור תקבמלבין סינטטי. צבוע ו/או טיח ו/או משולב, עי בטון טב :מור קירות חניהיג: חניה מקורה 2.11

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

 .ועהתנה ץעות יוי הנחיור ושילוט לפמספ

  .6.1.3תוח סעיף : ראה עבודות פירהת מערכת תאולרבו מקורה יצונית לאור חניה חגימ       

 : רים לשימוש משותףדח       2.12

 . ('ווכ  ל, מיםות חשמנורא )למעט גומחות,, סופרקרילסינטטי דוגמת  צבוע בצבע יחט :קירות גימור:  ת הדייריםחדר לרווח       

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

  .משולב ואאו פורצלן אריחי קרמיקה או טראצו  :הרצפ רוגימ       

  :כדומהשיהיו( וחדר עגלות וכל חדר/ים טכניים )כ

 -טכניים רים בחד :הגימור תקר. (ם וכו'ארונות חשמל, מי ,ותחמ)למעט גוד, יסילופגמת וטטי דע סינצבב צבוע: טיח גימור קירות

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

 .או משולבלן או פורצמיקה או טראצו חי קר: אריגימור רצפה

 .ההבניר יתאו לפי ה בורות לאשפה טמונה: אצירת אשפה

 

  :ותהער

 .תקנים הישראלין המכו עםו תקן ירוק" מטי "תבעל ת פנים יהיורוקיו בעי תקרותצ כל. 1

 תאם לדרישות התקן ה בהיהי )בדירות ובשטחים המשותפים(השונים יין בנה קיחלבריצוף ה של הקלהחדרגת מניעת ה .2

   .למניעת החלקה 2279 אליהישר

 

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

  .יר שמןזחומאינטרקום        

 דלתות אש, כולל מחזיר שמן. :ר מדרגותת חדתודל    2.14

 .פח תתודל: דלתות חדרים טכניים    

   אין.: קומתידלתות לובי     2.15

 .יש :משותפים וחלקים חדרים ,ים טכניים/חדר ת,וינח ,קומתיותות ואמב ,מדרגות חדר לובי,, ןלבנייסה בכני, הרותא    2.16

       תוך צן מולח מבואה קומתית/בחדר המדרגותבת לתאורת לילה קבועה קומה, ומנגנון שבכל  רת אוהדלק יהיו לחצן םיורבבניין המג  

  .תיתאה קומובמ/תורגדמההדירה להדלקת  אור בחדר   

  האדריכל. צוביעי החיצוני בלבד(  בגוון לפ חר )בחלקםף צבוע בתנור או ציפוי אפוכמפח  :חומר :םמיו זגות חשמל, ונאר    2.17

 אין מחסנים. :דירתייםורה במחסנים את      2.18

   ים לפי של הבניין/ משותףהזנה ממערכת החשמל של הרכוש ה .שי :קטרומכניות משותפותות אלכערלמלתאורה וחיבור חשמל    2.19

  גם  וישרתו הסמוך נייןאו ימוקמו בב/ו וךמהס ןיישרתו הבניין, אך ימוקמו בבני ותפות אשריתכנו מערכות משן מהנדס החשמל )נותכ   
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 ות השונות(.הרשוי לאישור הבניין, בכפוף   

 ומית.המקדרישת הרשות לפי המספר יהיה  ומואר. עיצובמספר בניין חיצוני  קןבחזית הבניין יות ין:בני פרסמ   2.20

 

 פרטי זיהוי( –' וסף לאמור בפרק אדירה )בנתיאור ה .3

 :*הגובה הדיר 3.1

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

 מ'; 2.05 -ת מפחו: לא חדרי שרות ופרוזדור בהגו   

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

 

 ה בשטח המינימליה הדיררה גובקבכל ממשנה. יות ותקרות מוקמ תכומנה, יטותת, מערכות, בלורולמעט תחת ק: הערה *

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

 

 אותה. המשמשיםים לה או בדירה ובשטחים המוצמד רשימת חדרים וגימורים – 2טבלה מס'          3.2

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

 
 

 (1)רותימר קוח אורית

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

 בס"מ()

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

 ריצוף
מ"ר/ מ"א י למחיר לזיכו
 ים חדשיםבשקל

 הערות

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

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

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

 ות בהמשך.רעבהט ראה פרו
 אין (4)ראה  חתוןתמשטח ארון על חיפוי מ

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

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

 .שךראה פרוט בהערות בהמ ןיא (3)ראה  (2) ראה (1) בלוקי בטון בטון, םהורי הנשי חדר

 .ךבהערות בהמש פרוטראה  אין (3)ראה  (2) ראה (1) בלוקי בטון בטון, שינה יחדר

 ממ"ד
 זוין ן מבטו

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

 לילכחדר רחצה 
 ()אמבטיה

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

 .בהמשך ת בהערו טרופ ראה

 אין (4)ראה  גרניט פורצלן יפוחי

 הוריםחדר רחצה 
 (מקלחת)

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

 .ךשמהב  ותראה פרוט בהער

 אין (4) הרא לןרצט פוגרניחיפוי 

 (1) ןבלוקי בטו ,ןבטו רותי אורחיםיש
 אין (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 יקולב בטון, פסת שמש רמ
 .2.6סעיף  הצוני ראוי קיר חיחיפוי/ציפ

 המשך.ט בהערות ברוגם פראה 

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

 

 לטבלה:והבהרות הערות 
 

  :חומר קירות (1)

 להלן: נאיםס בתוחות גבלאו בס בטון תאי/בלקי ג יקולב/ןטוב יבלוקבטון/ :בדירה יהיו עשויים מצות הפנים חית ומרוקי
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 מ"מ לפחות. 0.6פן הפרופילים ודעובי  -

 לפחות. מ"מ 70ים פרופילרוחב ה -

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

 אחד מאלה:ו יהי בסהגמכל צד של מחיצת 

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

 .(ותק"ג/מ"ק לפח 1000צפיפות גבוהה )

 יצרן/ספק הלוחות.י הפרטהתאם להוראות ומיהיו ב עויצפרטי הב

 וחות ויאשר בכתב את התאמתם למפרטיו.הלקנת התר ספק הלוחות יבצע פיקוח צמוד אח /יצרן

 

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

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

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

 

 :תקרות/גמר קירות (2)

 אםבהת יהיהר בהתאם לחומר הבניה של הקירות. במרחב המוגן הגמרילי או אק צבע+ טיח ית יהיה, בנציונלנוק : בבניהותקירגמר ה

 .בןל :גוון .+ צבע אקרילי הנחיות פקוד העורףל

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

 (: צבע אקרילי.פויחי )בתחום ללא צה ושירותיםחרי בחדרירות קר גמ

 

 :גמר קירות במרפסות

 וסף. גמת כלל החזיתות ללא תשלום נדויה כיהת גמר 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 לי "תו תקן ירוק" מטעם מכוןבע היוהתקרות וקירות פנים יי עבצ כל

 

  :ףצורי (3) 

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

 ה הרלבנטיות.שות התקינה והחקיקדריד בסוג א' העומם יהיו מיחיראה (. Blaוי כינ) 0.5%-ולה משספיגותם הממוצעת אינה גד

 י הקונה. "ע וחרבנשוון ולג ורק מאותה סידרת ייצור בהתאם לדגםך ים איחארבכל מידת אריח יותקנו  

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

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

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

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

ונים מכל סדרה גואות/גמדו 3-סדרות של ריצוף ו 4המוכר יציג לקונה, לכל הפחות, , פוילחיאו ועד לריצוף, יח, המיראת לכל מיד

 בגוון בהיר ניטרלי. ים יהיהעצמבין הגוונים המו  לפחות אחד .ריםוגחים בשימוש בדירות מישכום יצום נפהתואמים לדוגמאות/גווני

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

ב ביותר וקר וןוגבחרת , בין אריחים(. אחת בגוון אפור והאגותפו -ם קיישיציג לקונה בחירה בין שני גוונים של רובה )למילוי מכר המו

 ע"י הקונה.שנבחר אריח של ה לגוון השולט

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

דמוי מהם  ון בהיר ניטרלי, אחדובג יהיה צעיםהמו ת מגורים. לפחות אחד מבין הגווניםרובדי ושימונים נפוצים ושכיחים בשגולדוגמאות/

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

אריחים מסוג א'. ג סו. מס" 60/60ות מידם ביחירא: (שמש תמרפסמרפסת שרות, ם, ותישיר,)למעט חדרי רחצה  הדירה לבכריצוף  -

 פורצלן(.  יטנגר) ןרצלפו
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 ס"מ. 33X33 ס"מ, 30X30אריחים חירת הדייר ממידות בל: מרפסת שירותם/ותישיר/י רחצהרדבח ףצויר    -

 . (ןגרניט פורצל) פורצלןמסוג  יחיםרא. סוג א'     

 מ.ס" 33X33ס"מ,  30X30אריחים  יר ממידותדירת הלבחי :שמשריצוף במרפסת  -

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

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

 

  קירות:חיפוי  (4) 

 שות החקיקה והתקינה הרלבנטיות. )בחירת סוגמד בדריא' העו וגס (ןלן )גרניט פורצלורצה או פקרמיקחי ירה מאיהי ותקירחיפוי  י:לכל  

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

ענה מבין אלה : ות תוצת האחרידווהמ ס"מ 60X30הן  תהיה אחת מ חות :לפ תושונ ידותמ לושחים בשיאר נהוקההמוכר יציע לבחירת 

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

 במחיר הדירה. כל שינוי  נוספות ללאבמידות 

נוי מהמחיר עד גובה קו משקוף ישנה ללא ת במידות לבחירת הקוירוי קפוחי: ה(ירדבים קיה פי)לחת ר מקלחדוב יהטבמבחדר א  

 טיח + צבע אקרילי. – י ועד לתקרהופהדלת לפחות. מעל החי

 – לתקרהד וע ויפיחמעל ה. מ' לפחות 1.50צה, עד גובה חיפוי קירות במידות כמפורט בחדרי הרח :ירה(בד )באם קיים יםבחדר שירות  

 י.ילרקצבע א ח +טי

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

  ילי.קרע א+ צב יחט :ותריקעל החיפוי ובמ' מעל הריצוף(. מ 1.50י ועד הרצפה )גובה העליון של החיפוי הקרמסף בקו ה וסביבוהתנור       

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

 הקירות. 

 

  הערות:

 בר עת מענילמדרישות התקנים הרלבנטיים  פילודין האות באזורים הרטובים ייאטמו לפי הור ות והנקזיםרצפירות, הקה ם:איטו

 מוכים.יין/חדרים סבנ ילקלח מים  

 .ס"מ 2 -עד כש של ייתכן הפר ,יםכום סמחלליבין ל רות,שת ספרומ רחצה, ממ"ד ירה, חדריבכניסה לד – הפרשי מפלסים

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

 ם".עד גובה "אריחים שלמיו לפחות, אלה בטב צויןמהבה וגל דעעשה י ותגובה חיפוי הקיר  - פוי קירותיח 

  .מס" 60 -פחות מ ןקמורות שאורכפינות  באם יש ,PVCאו  ניוםמימפרופיל אלו תנופי יבוצעו –ות בחיפוי ל פינפרופי

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

   ןוכנית המכר, וככל שתותקתו בכלל, בבמדויק ו/א ,תסומן הכרחבהר כי לא במו ,ןתותקבאם – ות/, קורההולרגפ 

  לב.ו/או משוו/או אלומיניום  פלדה אוו/ ו/או בטון ץעמ יהתהיה עשו        

 תרכומעות לונאר מטבח,ן רוחזיתות מחופים, בגב אקירות ו ילמעט בשולס"מ לפחות,  7בגובה  ,)פנלים( מחומר הריצוף – שיפולים

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

נדרש  לריצוף טראצו לפחות. מ"מ 3של  (תופוגביצוע מרווח בין אריחים )נדרש , לריצוף וחיפוי םניתקלפי דרישות ה – ת(וגומרווחים )פ

 לפחות.מ"מ  1 מרווח של

 

 :תוארונ 3.3

 

  תון:תחח ארון מטב  3.3.1

 ח.רות המטבורכו לקיכל אוד במצמטבח תחתון ה רוןה יותקן אדיר לכב           

 פורטות להלן:מה תוהארון יבוצע בהתאם לרכיבים ולהנחי 

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

 כלים.  נה למדיח, הכצתה(הלונקודת חשמל  גז לבישולדת נקו ,הטוחש קנהתלהמתאים  תחפ )תושבות וחיתוך ותנבומ

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

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

  ן.הארו

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

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

 . לוחות פוסטפורמינג / MDFץ לבוד )סנדוויץ( /מע היינה עשויותדלתות הארון ת •

לות יסנה בעלות מהיית תו. המגירוומקע לולכו בהוגל ת, לכחולפ מס" 60ות ברוחב רגימ תהארון יכלול יחיד •

 תכת.ופיות ממטלסק

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

 ערך.נשלף כדוגמת מג'יק קורנר או שווה  לאחסון

 לן:לה טיםורהמפ יםם לרכיבתאבהות המטבח יהיו נרוא יסוגי ציפו    -

 ת מתכת.רמינג. ידיוופפוסט / י: פורמייקהציפוי חיצונ •

 ה.קיימציפוי פנימי וגמר מדפים: מלמין או פור •

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

בגוון אחד מהם בן ובע לצבירה, אחד מהם לבחים שונים וונג 5ות פחל הנקובפני ה יגהצכר לני: על המווציח יציפו •

 טרלי.ני

  ציפוי פנימי: בגוון לבן. •

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

 אלים המובנים )למליהכלים החשנת קתהו לעדשיו ות, במקומיםדפלרבות דלתות ומ ו,תומק את ארון המטבח בשללספ

 רשות.כנות הנדלרבות ההים( חלל

ור לכיבחלל שמתחת  תותקןהכנה למדיח קום המיועד למדיח, ניתן שהמב חבלרוכשים המבקשים להתקין ארון מט -

 ישמלח קעשוח רת המטבקען ח לביוב ולסיפוימדה לעתידי ש ברז, חיבור :3.6בסעיף  תכלול את הנדרש המטבח. ההכנה

 רט(.ל של המפפרט החשמרש ב)כנד לפי תקנות החשמן למים מותק וגןמ

 

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

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

וספת גמר מלא בכל היקף תב ט", יתוכנן ארון זה בהתאם להוראות המפר"חצי אי ת "אי" /דוגמון כתחלארון תהמוכר הצעת 

 הארון.

 ;שךראה הערה בהמ מידות: (1)  

    

ת א פחולבי עוב הדבוח עמשט נהקולבחירת היותקן  וןתחתלכל אורך הארון ה ר:משטח עבודה מעל ארון מטבח תחתון: תיאו

 4440 ת"י  ים,ונטיולרההתקנים  דרישותל ר או שווה ערך(, העונהאבן קיסכדוגמת רית )פולימ מאבן טבעית או - ס"מ 2-מ

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

יף התקנה ללא קנט העדי לשאה רהקונכר )ומע"י ה ייבחרו פן עיבודשאו גבהמו יוןעלט נקן יותק טחמשה של כיור. בהיקף

 אי ביצוע זה(.  גיןיכוי בינתן ז. לא יכולל אף מים בכל היקף המשטח ,ל הנדרשככ חטעם עיבוד בחזית המש מוגבה

 המוכר בחר המוכר.יש יםקפהס אוו/ רוכע"י המ גווצדוגמאות שי ון ומג ךולבחירת הקונה מתהיה משטח העבודה במטבח י גוון:

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

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

   

 אין.ארון מטבח עליון:  3.3.2 

ון ראמ"א  1מיר עד לה ציע לדיירלה יאשה ריהי רכומהפציפי הסח תכנון המטבל מהאהתב ,חדרים ומעלה 4.5 רותבדי: הערה

 מ"א.  2ואורך המטבח העליון יהיה מ"א  5חתון יהא תה חבכלומר, אורך ארון המטרון מטבח עליון. מ"א א 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 60ובה ארון עליון יהיה ניתן שג מ לפחות.ס" 30קו מועס"מ לפחות ו 75ליון יהיה הע ןורהא של והבגו  •

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

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

 ח התחתון.מטבה ןארוי לגב רטשות המפרילדון יהיה בהתאם יעלה חוציפוי ארון המטבנה מב  •

    .ראה נספח ג' :הכיור, הסוללה, החיפוי ודה,ח העב, משטהמטבח תארונו לזיכוי בעד ירמח

 

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

   MDF 5 הרמבמים ב דהמיאו סיבית עP 310ן קת פילENבאורך  ההארון יהית הקונה. חירלב חנואו מהיה תלוי . הארון י 

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

 .ס"מ 45X25דותיו מיש משולב בכיור   

    ן.יא :הצחהר וןאר דבעלזיכוי  ריחמ                   

 

   :תהערו

 : מטר אורך 6התחתון  מטבחה ארון לרי שהמזע ךהאור (1)

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

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

  למדיח, תנור, עדיםהמיו יםחלל ך הארון.מחושבת פעמיים באור פינהקיר המטבח. ורך לא דדמיתמידת אורך הארון התחתון  

    ארונות. ה רךבאו יכללו ונותרהא ךוים בתולבהמשרר( ט מק)למע כיריים וכיו"ב

ים ימיק חבטי, על הקונה לקחת בחשבון כי יתכן ובקיר שבגב ארונות המעצמ יצועבוארונות המטבח בור זיכוי ע ה שלרקבמ (2)

 ורך תחזוקה.ו לצם אלח/יפשר גישה לפתתח/י גישה לקולטן/ים משותפים. יש לאפ

 .רוכשאת ה הברחה התנחבו במועד ו בעמנים שהחברה תקזח ולהי ו על פוח על בחירתבאחריות הקונה לדו (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( כביסה לתלייתקן מית      3.4.1

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

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

, יר המבנהוונת על ק, שמשמעו מתקן ממתכת מגולשמש רפסתר/משווה ערך בחצאפשר שיותקן מתקן  לדירות הגן:      3.4.2

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

  ס"מ. 160מינימלי של  

 3הכולל לפחות מוד עם עה( סתובב )קרוסלי החלטתו, להמיר מתקן זה במתקן מ"עפ אי,רש יהיה ריבדירת הגן הדי -

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

 .UVהיו איכותיים, עמידים לקרינת בלים ינים החקתבכל המ 3.4.3

בתחתית  ס"מ. 60-מ יפחתלא  יסהשה לתליית כב. עומק הני5100ד העומד בת"י מס' ומר עמימח יהיה :המסתור כביס 3.4.4

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

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

 בגובה של    סהכבי ייתמ"ר לתל 1.7 הכביסה ובתנאי שיישמר שטח פנוי של סתורימב ותניטכ ניתן לשלב מערכות 3.4.5

 לפחות. מ' 1.30               

 

 

 

 

 



 היתר בניהבמותנה 
ולפני קבלת  רט נערךמפ ןויות השע"י ר ויים רקשינלכפוף היתר   תכנו

 

                      ___________                                           ____________ 
 חתימת המוכר                                                            הקונה חתימת           

 

 , ג'ב'א', נספחים 

 29  תוךמ 14 'עמ 14.07.2021 :יךתאר /10רש מג / 14 רהמשהב"ש מהדו –מכר למשתכן מפרט עיר היין, אשקלון /  / סו ובניו בע"מבג ורטבאל / יההבנמסד לאיכות 

  

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

 

 תריסים חלונות  תודלת ---

 חדר
כמות ומידת 

  הפתח
 (רוחב /בהגו) 

חומר )עץ 
אלומיניום/ 
 מתכת/ אחר(

יר ה )צסוג פתיח
גרר/ נ /(כע"כ

 אחר(

כמות ומידת 
  הפתח

 וחב(ה/ ר)גוב

 )עץ חומר
 /םיונימאלו

 מתכת/ אחר(

ה חיתפ גוס
 כע"כ//)ציר

 נגרר/כיס/אחר(

דת כמות ומי
  הפתח

 ב(ה/ רוחבו)ג

 /חומר )עץ
יניום/ מואל

 מתכת/ אחר(
 חומר שלבים

 /ריצ)הסוג פתיח
.ע.כ/נגרר/ כ

 כיס/חשמלי/אחר(

 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 

 נגרר כ.ע.כ  גגמזו 'מואל

--- 

--- --- --- 

--- 140/100 ---  

חדר שינה 
 4הורים 

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 כ.ע.כ ררנג ומ' מזוגגלא

1 

 ניידגלילה  אלומ' 'מולא

80/205 140/100 140/100 

  ממ"ד
)משמש 

  רכחד
 (2 שינה

1 
פי פלדה ל

 א "גה
 ציר )רגילה(
 פתיחה חוץ

1 

 גגאלומ' מזו

או גילה רר צי
 כ.ע.כ

לפי הנחיות 
 "אהג

1 

 C.V.P 'ומאל
 או סכיל ררנג

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

--- 

--- --- 

--- 

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

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

 3 שינהר דח

1 

 ילהרג ציר עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ גמזוגמ' אלו

1 

 גלילה ידני ומ'לא ומ'לא

80/205 120/100 120/100 

 1חדר שינה 

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 כע.נגרר כ. זוגגמ' ומלא

1 

 ידני להגלי אלומ' אלומ'

80/205 120/100 120/100 

ח. רחצה 
 כללי

1 
 +עץ 
 אור -צוהר/צו

 ילהרג ציר

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

80/205 --- --- 

צה ח. רח
 יםהור

1 
 +עץ 

 אור -ור/צהוצ
 ציר רגילה

1 

 אלומ' מזוגג
 נטוי

 )קיפ(

--- 

--- --- --- 

70/205 90/70 --- 

שירותי 
 חיםרוא

1 

 להגירר צי עץ 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

70/205 --- --- 

מרפסת 
 שרות

1  
 עץ 
 

 ציר רגילה

1 

 .ככ.ערר גנ גגוזומ' מלא

1 

 כע.כ.נגרר  אלומ' אלומ'

80/205 170/100 170/100 

 

 :ותואחר טבלהל תערוה

ניגרר ת, משתפל לה+רגיה יחתפ=  (פיייק)דר נטוי בס(, לת )נטויפתשמ החי= פתקיפ יחה, פתוג = סהרגיל ציר= אלומיניום, אלומ'  :ביאורי מילים .א

ה, מעל ל כלפיס נגל= תריגלילה  ,ועהנף קבעל כ אנכית ועהבתנת חא= כנף גיליוטינה , כיס( בקירך גומחה )נגררת על כנף ו/או לתו ף= כנכ.ע.כ 

  .ו/או חשמלי )ידני( באמצעות רצועה
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 לסה"כ הדלתות/ םימות הכללית בדירה תתאד שהכבבלו הבלבט םמחדריאחד של  רבתיאוולות להופיע כי יםרדחמשותפים לשני , נותחלו/דלתות .ב

 בלה. בט נותהמצוי חלונות

לים ומופע ריחים חבוייםית )ביטחון( בעלת מערכת בראשסה פלדה לכנידלת מגן ממפורט להלן: תהיה בהתאם ל -ורים גמלדירת ה כניסההדלת  .ג

 ,(סקופיתלט)פנורמית/ עינית הצצה ,סגר בטחון פנימי נוסף הלן:ט לכמפורם יבית רכלרבו 5044מס'  תקן ישראליל תמאותה יי מנגנון גלילעל יד

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

 .רכגוון לפי בחירת המובגמר ו היהסה תינהכ דלת :ןגוור ומגנור. יו בצביעה בתהי וףקשמהדלת וה . כנףלפחותמ"מ 

 . 5044בת"י רט כמפוהכול  2 אי סביבהבתנ גת עמידותה בעלת דרפריצ כנגד הלתהיה בעלת אמצעי נעי בדירה(,קיימת  אם)ב דלת יציאה לגינה:

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

 חים בבניינים.תפסורגים ל – 1635ת"י ת רישוד ובימת קיתמיחה שלפת סורג(.  1)

ת התכנון המפורטות בתקנוות ם לכל הדרישין גלילי העונעות מנגנומוזז באמצריח העם ב ןובוי לדלת סובבת ומנעול עליח וןעול תחת(. מנ2)

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

  2.92' תקנה ה, סימן זת בתקנות התכנון והבניוטי העונה לדרישות המפורגלילן ונמנג ידי על יםעלופם המבריחי 4בעל  בטחון לועמנ. (3)

 (. 2 –)אמצעי 

                              .לה חשמלייס גלי(. תר4)

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

למים ולא  עמידים יצונייםח לוחותויה משעכנף הדלת תהיה  לה.ת ציר רגייו ובפתיחעל חלק 23ישראלי מס'  ןקדלתות לבודות בהתאם לתינה תהי

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

ג התאמה לסוקנו בם יותירציס"מ לפחות.  7בגובה למים  ימרי עמידיהיה מחומר פול  הכנף תרחר. החלק התחתון של מסג, אייםקקה, טיסוקא

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

מנעול ם ינה עיההדלתות ת מנעול וידיות:  .עשיצוני מתובפורמייקה או בציפוי ח ויהיה בצבע א גמר הדלתות:. נהשיכל שכ ,תשראליהיה תקינה

וון תואם ובג רמגב ץעפולימרי או  לבשותעל ה, ב23יהיה בהתאם לתקן ישראלי  משקוף הדלת:. דיםתכת משני הצדוידיות מ פנוי"-"תפוס סיבובי

 אור-צו/פנוי" וצוהר-וס"תפ בובי דמוימנעול סי בחדרי האמבטיה, המקלחת, ו יהיה עמיד למים.תקנתחר הלא ףמשקוה .הימאט פסי כלוללת וידל

ציג הל כרומהספקים שיבחר המוכר. על דוגמאות שיציגו המוכר ו/או המגוון ונה מתוך הק בחירתבהתאם ל: יהיה דלתות הפנים וןגוהדלת. בכנף 

    ן.בלשר אחת מהן היא בגוון ת, אחופללבחירה  נותשות יופשרוא 3נה בפני הקו

וחות המורכבים משני ל, רישות התקןלפי ד רגיל/בטיחותי( Double Glazing)ול כפ וףקשזיגוג  אלומיניום עם ג: חלונות מסו)למעט ממ"ד(חלונות  .ה

תקן  ות ורכיביהם יהיו בעלי תהחלונו. (מ"מ 6 שלאויר  וחמרועם , םמשני הצדדי תוחפל מ"מ 4 )זיגוג בעובי זכוכית עם מרווח אוויר ביניהם

די מתקין נות יותקנו על יפתיחה ונעילה. החלו, מנגנוני ים, ידיות מובנות, גלגלצירים ,EPDMסרגלי זיגוג, אטמי גומי כללם: מקוריים, ובואביזרים 

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

  .העדכניות ףפקוד העור בהתאם להוראות, נגרר לדהגג עם כנף פמזו

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

 .םתיאור הדירה( יהיו בעלי תריסיהקיים בי לפהכל ) בחומט מקלחת ישירותים, חדר דרח ,: פתחי הדירה, למעט חדרי אמבטיהתריסים .ז

)ככל  מוגברת מהבין השלבים לאטי אוריתן מוקצף כולל אטם גומיבמילוי פולי םהיו שלבי התריס עשויים פח אלומיניוה או הזזה יבתריסי גליל 

מ'  2.50ברוחב  הפתחים  דיור ובכלם בחדר החיבכל הפת. והוראות היצרן חפתה תיהיה בהתאם למידו . עובי הפחדרש עפ"י הוראות היצרן(שנ

 דני.נון פתיחה יגנשלבי תריס כנ"ל עם מנגנון חשמלי ומס גלילה עם יורכב ארגז תרי 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 לומיניום.הא ץיוע ו/או גוון, עפ"י תכנון האדריכלפרופיל, ה םדג .אלומיניום םעשויי סגרות החלונות והתריסיםמ .ט

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

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

  חון/אש.טבלתות ו דתכן ויותקנת בקומת קרקע יוירכבאות, בכניסה לדחיות רשות הלפי הנמהבניין: מת היציאה כניסה לדירה/ות בקודלת  .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 הג הפתיחה וכיותריס, לרבות סו/ות הפתח, סוג החלוןינויים במידתכנו שי "חילוץ פתח"מכות כז ע"י הרשויות המוספתח שיוכרב 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

 וגליםתחי אוורור מעפ + זיגוג וכן םיחה. חלון אלומיניוכנפיים לפת 2ו/או רות לכיס תיים, הנגרפלדה כנף אחת או ש ירה. חלוןמפלס 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 הסינון, מתקע"י החברה  קיודגש שבאם סופ (.2010ג"א מאי קנות ה)ת היצרן.לפי מידות מית. מידות המערכת הפרעה מקו 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 ר הביצוע בפועיצוע בפועל יגבבבמפרט המכר לבין ה ת המכר ו/אותוכניוהמצוין ב סתירה בין דגש כי בכל מקרה שלעת ספק יולמני 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 וכן גרות סמויותאו מס/סמויים ו ון: מלבניםכגמשלימים 

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

 

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

 

 ןמיתק                                   
 מיקום

 חיםשרותי אור מטבח
 חדר רחצה

 ת()מקלח
 ירחצה כללחדר 

 )אמבטיה(
מרפסת 

 שרות
 אחר

  טבחכיור מ
 ת/כפולה()בודד

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- --- ראה הערה )א(

 --- --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- --- ה נספח ג'רא ₪ י זיכו

 כיור רחצה

דות מי
 )בס"מ(

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

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

 --- --- אין אין --- --- ₪ יכוי ז

 ייםידכיור לנטילת 
 '(ג) '(א)

ות מיד
 )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 

ם קרים סוללה למי
 כיור,ים לחמ/

 )ג() ד(מהמשטח

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

 --- --- א' א' א' 'א סוג

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

מבטיה סוללה לא
 )ה( למים קרים וחמים

 --- --- (גראה הערה ) --- --- --- דגם

 --- --- א' --- --- --- סוג

 --- --- נספח ג' ראה --- --- ---  ₪ 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( מיםקרים וח

 --- --- --- (ג) ראה הערה --- --- דגם

 --- --- --- א' --- --- סוג

 --- --- --- ג' ה נספחרא --- ---  ₪זיכוי 

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

 --- יש --- --- --- ---

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

תריס הגנה שמל, הזנת חכולל 
 .קולת סגירהשומ

 --- יש --- --- --- ---

 לחיבוריקוז, חיבור למים ונהכנה 
 )ח(כליםמדיח 

משולבת בניקוז כיור ההכנה )
 .(המטבח

 --- --- --- --- --- יש

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

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

 --- --- --- --- --- --- )הכנה( י()מים ודת גז לחימוםנק

 

 :ואחרות טבלהל ערותה

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

ל חלקיו ובכללו על כ 1205י אלי, ת"תקן הישרהישראלית ולת כל דין, לתקינה אם להוראותקנו בהתיוקני התברואה והכלים הסנטריים ייבנו ומת הערה:

ות ובהתאם להנחי 1205לת"י  5למעט חלק רבות ונספחיהן, ות שרבהתקנה לקבוע מידות –נספח א'  3חלק  וגמתספחים למידע כדחים מומלצים ונפנס

 ת להלן:המפורטו

ה: נר יציג לבחירת הקו. המוכתונה(תקנה תחשיהיה בהכפול שניתן )למעט כיור חרס  התקנה שטוחמטבח 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  40/60בודדת במידות  מטבחקערת  -

במידות . חרס :(ב"שיות משהדרש בהנחבאם נ) דייםכיור נטילת י ברה.חר ע"י החספק, שיבן/במידות לפי היצר שולחני )אינטגרלי(: רחצה

 .ס"מ 25/40

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

קיה מידותיה, חלוד בכל הדחה תעמרבות מיכל ה. האסלה לליטר( 6 וארוכה שלליטר  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 ציג לבחירת הקונה המוכר לה על דגם: (.ס"מ בהתאמה 38,40ס"מ ) 1מכסימלית של ס"מ בסטיה  39: האסלה יהיה

 ה.הארץ, ככל שישנאחת מהן תוצרת  ת המפורטות, לפחותבדרישומדות העו

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 הדתו הקצרה ביותר ת. מידין כל בהוראות הנדרש יפ על המידותמ יפחת לא המקלחת תאשל  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

 ע במקלחת(.משטח משופכחלופה לת )לא תותר התקנת אגני סף.

 ת אחת(ים בעזרת ידי)ויסות מים חמים/קר תיוו כממנגנון קרמי ד רבל /מיקסר בעלעכרום ניקל, דגם מ יהיו בציפוי וחמים מים קריםל הסוללות לכ  (ג)

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

טבח יהיה מסוג מרז הדה או הכיור. בישור משטח העבומרח והם ימוקמו על פ-גמים מיקסרזים מדיותקנו ב 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

 .לרום ניקבציפוי כ, רבל מיקסרמעדגם:  :(משהב"ש ש בהנחיותבאם נדר) םברז נטילת ידיי -
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 מוט , מתלה מתכוונן,שרשוריכולל צינור  מיקס מהקיר, ,דרך( 3ץ ונטרפרב דרך )אי - םלמים חמים וקרי תותקן סוללה קלחת:מה בתא -

 טרבקו ש מקלחתס"מ ורא 30באורך  רוע מהקירהדייר, זת לפחות ומזלף. או לחילופין ולפי בחיר ס"מ 60ורך החלקה טלסקופי ומוביל אנכי בא

 מ. מ" 15

ט מתלה מתכוונן מושורי, וכן צינור שרתחתית למילוי האמבטיה  ציאההקיר, הכוללת יוקרים, מיקס מ םקן סוללה למים חמיתות אמבטיה:ב -

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

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

 .לבן: ן הקבועותגוו (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 וללשרו

 סיפון קערת המטבח.ר לביוב, ולה לחיבוברז והכנכוללת: טבח במלמדיח כלים  כנהה (ז)

 .א אביזרי קצהת, צנרת נחושת בלבד ללרר אחבאם לא נאמ: גזהכנה לנק'  (ח)

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

 ונית.מהרשת העיר המסופקתמפרטורה מים בטקרי  :מים קרים (י)

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

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

 ו שניהם.ברז ו/או לפיית ש מקלחת ו/אים חמים/קרים, לראיאה, של מכניסה/יצת )אונטרפוץ( = חלוק דרך-רב

 

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

 אש(. ת כיבוי עפ"י דרישו וכמות, )מיקום וי,מתזי כיב יתכןיה. לצהאינסט מיקום וכמות עפ"י החלטת מהנדסב, ך לתקרהבקירות או בסמו

  בין וכבלי פיקודרת גז להעבוצנרת  למפוצו/או  יני מרכזימ ןלמזגסטלציה. ניקוז לטת מהנדס האינחלפי ה ,מיקוםב מיםרון למחלקי א

 ו/או אחר, רות ו/או במסדרון שבמרפסת  מפוצל,ו א/ו מיני מרכזילמזגן  מיועד. מיקום יידלמאהמיועד המיקום המיועד למעבה, עד המיקום 

ץ ות יועוהנחי 4חלק  1004ביוב בכפוף לת"י  יולטנבידוד ק .כביסהן ו/או במסתור ועלי בגג למעבה ועדמיה. מיקום טת החברעפ"י החל

 האקוסטיקה.

 

ערכת נדרשה מכל דין.  תהוראועו באשר נקב ותעפ"י הדרישותהיה  סולארית צעות מערכתבאמהספקת מים חמים לדירות  :יםמחימום   3.6.2

   .579ות תקן ישראלי לדריש בהתאםת, התקנתה תהיה סולארי

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

 . )"שעון שבת"( זמני ההפעלה מראש את

 ל באמצעות חשמים מ, יעשה חימום הריתמערכת סולא באמצעותים חמים ניתן לספק מוראות כל דין לא השלהם לפי לדירות    3.6.2.2

 .לחימום המים )טיימר(זמן התקן קוצב ו 

 ניהם.או מהמפורט להלן לפי המחמיר מבהוראות כל דין אגירה לא יפחת מיכל הנפח מ 3.6.2.3

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

  ו/או על גג המבנה. מבואה הקומתיתבארון שירות ב /ביסה חלל תליית הכ תכדוגמנגיש  מוסתר אך במקום :מיקום הדוד 3.6.2.5

 כיור נטילת ידיים.קלחת. מבטיה, מא טבח ורחצה,מקערות  :ליםר מים חמים לכחיבו 3.6.3

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

 ה(.רי החלטת החבפ)מיקום ליש  :ים לדירההכנה למונה מ 3.6.5

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

 ז ועד נקודת הגזגהממקור הספקת  בדירה, מחיר הדירה יכלול צנרת גז יש :ז במטבחעד נקודת הגה ממקור הגז וצנרת גז בדיר 3.6.7

  .נה גז דירתיושית במטבח וכן הכנה למהרא

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

 .המשותף שרוק, יהוו חלק מהרכויפסת הניתנים לוהדירות או חלקם, למעט מיכל, מונה או 

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

 
 פח ג'נסת תקע ונקודות טלפון, ראה לנקודות מאור, בימחיר זיכוי 

 

 

 2בדירה הכוללת  .יהוט של הדירהרם לטבלה המפורטת להלן ובהתאם לתכנון העמדת היו לפחות בהתאמתקני החשמל והתקשורת יה ום וכמותיקמ

 .ר פחת יעודי לקומהחשמל משני עם ממסבכל קומה לוח ובנוסף יותקן שי עם ממסר פחת שמל ראאשית, לוח חרות ומעלה יותקן בקומה הקומ

 

 מיקום
 קודת מאורנ
 ,תקרה /ירק

 כולל מפסק

 תקע בית
 מעגל

 מאור משותף

 תקע יתב
כוח במעגל 

    משותף

 תקע בית
 לבמעג כוח

 נפרד

 נק'
 ;יזיהוטלו

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

 אחר/ הערות

 לדירה הכניס
 המבוא או

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 אינטרקום -

 חדרלק תאורה מפס -
 .מדרגות

כולל  יחשמל דירתח לו -
 רה )ניתן שיהיה בסמיכותסגי

 אה(כניסה או למבול
  /ארון תקשורת -

בית  כולל ,טלפוניה/טלוויזיה
 תקע בתוכו

 דיור חדר
 לאוכ ופינת

2 3 - 

 
 
1 1 

וספת ת -ס חשמלי יתרתוכנן 
ת קודת חשמל להפעלנ

זה נרשם  גם  )תריס התריס
בהמשך  במרפסת שמש

 הטבלה(

 זדורפרו

 
1 

1 - - - 

מ'  3דור באורך מעל בפרוז
פניית רוזדור הכולל או בפ

נקודות מאור לפחות  2"ר", 
 + מחליף.

 1 בחטמ

 
 
 
2 

גת הגנה )בדר
44IP) 

4 
 

דרגת הגנה )ב
44IPם ( מחולקי

ם לשני מעגלי
וח נים מהלהמוז

י ע"י נדירת
 2.5 מוליכים

 ממ"ר בצנרת

4 
פרד, ל נכ"א במעג

 עבור:
רר מדיח, תנור, מק

עבור י אזתלת פ 1+
, יריים חשמליותכ

 2.5כים עשוי מולי
 בצנרתממ"ר 

- 

מיקום בתי התקע יהיה מעל 
ככול  המשטח העבוד

התאם לתכנון האפשר וב
בתי התקע עבור  .מטבחה

 שמליות ועבורכיריים ח
מתחת  ימוקמו מדיחה

 שטח העבודה.למ

 שינה  חדר
 עיקרי  
 (הורים)

1 
כולל מפסק )

 ( למנורה מחליף

4 
ד )שניים לי

 יטה(המ
- 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/רדח
או  )אמבטיה
 (מקלחת

1 
 תמוגנמנורה )

 מים(

1 
גת הגנה )בדר

44IP) 
- 

1 
 לתנורת תקע בי)

 (חימום
- 

 ע לתנור חימוםתק בית -
 סק דו קוטביימותג עם מפ

סימון מחוץ לחדר מנורת ם ע
 הרחצה.

ימותג עם  –דוד חשמלי  -
מפסק גו קוטבי עם נורת 

מחוץ  –זמן  קוצבו סימון
  ר הרחצהלחד

   -כני + מפסקורור מוא -
 דרשהיכן שני
 



 היתר בניהבמותנה 
ולפני קבלת  רט נערךמפ ןויות השע"י ר ויים רקשינלכפוף היתר   תכנו

 

                      ___________                                           ____________ 
 חתימת המוכר                                                            הקונה חתימת           

 

 , ג'ב'א', נספחים 

 29  תוךמ 20 'עמ 14.07.2021 :יךתאר /10רש מג / 14 רהמשהב"ש מהדו –מכר למשתכן מפרט עיר היין, אשקלון /  / סו ובניו בע"מבג ורטבאל / יההבנמסד לאיכות 

  

 מיקום
 קודת מאורנ
 ,תקרה /ירק

 כולל מפסק

 תקע בית
 מעגל

 מאור משותף

 תקע יתב
כוח במעגל 

    משותף

 תקע בית
 לבמעג כוח

 נפרד

 נק'
 ;יזיהוטלו

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

 אחר/ הערות

 - - - - 1 םשירותי

 ן,העדר חלוב
אוורור מכני + הכנה לנק' 

 דרש.שניהיכן  -מפסק 
 

 מרפסת שרות
1 

 ה מוגנתמנור)
 (מים

- - 

2 
 44IPרגת הגנה בד

סה למכונת כבי
 ולמייבש

- - 

 מרפסת
 שמש

1 
 מנורה מוגנת)

מעל דלת  מים
יאה צהי

 (למרפסת

1 
 ) בדרגת הגנה

44IP) 
- - - 

ק + תריס חשמלי + מפס
 דני.חה יתימנגנון פ

 
מודה ליותר מרפסת הצב

זית אחת של הדירה מח
מאור ובית  ודתיותקנו נק

 חזית.תקע כאמור בכל 
פסת על של המרה טחעלה ש

מ"ר בכל אחת  15
בה  ן, תותקחזיתות,מה

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

ית זפסת ששטחה בחבמר
נקודות  2מ"ר יידרשו  16

 (.וכו'ם ור מוגנות מימא
המאור יהיה  ם נקודותמיקו
התאם לתכנון שייצור ב

זור תאורה בכל לפיאפשרות 
 .חלקי המרפסת

 מסתור
 היסכב

 יים()באם ק

- - - 
1 

 )פקט הכנה למזגן(
- 

 
- 

 

 

  תות לטבלה ואחרורהע

 2כוללת רה. בדירה היהוט של הדית הרעמדובהתאם לתכנון הלטבלה המפורטת להלן  םי החשמל והתקשורת יהיו לפחות בהתאמיקום וכמות מתקנ

 .יעודי לקומהבכל קומה לוח חשמל משני עם ממסר פחת ן סף יותקונבית, לוח חשמל ראשי עם ממסר פחת ובקומה הראש קומות ומעלה יותקן

 ממ"ר, 2.5ם ליכיבמובתי תקע(, עשוי וסף )לכל היותר שני נ בית תקע המחובר ללא יותר מבית תקעהינו מעגל משותף" = "בית תקע כח ב (א)

 כשירים. מ אופיין םע אמפר 16ירתי/קומתי באמצעות מע"ז וח החשמל הדנרת בקוטר מתאים. ההגנה בלמושחלים בצ

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

 יין מכשירים. מפר בעל אופא 16ת מע"ז מצעובא הגנה בלוח החשמלה

וץ לחדר חורת סימון מממ"ר בתוספת מפסיק דו קוטבי עם מנ 2.5 מוליכיםב יבית תקע ממעגל נפרד, עשו=  מבטיהור חימום באלתנבית תקע  (ג)

 ה בסמוך לכניסה.האמבטי

מושחלים  ממ"ר,  1.5ים עשוי במוליכובתי תקע,  מאורות נקוד –ר, מעורב למעגל מאוקע המחובר ת הינו בית: מאור משותףבמעגל ת תקע בי  (ד)

 .  . אמפר 10"ז מעאמצעות ב חההגנה בלו, בהתקנה תחת הטיח. איםרת בקוטר מתבצנ

סכנת  בו קיימת רטיבות, או םוהיא נדרשת בכל מקו 44IPת אטימות פת  בגין אביזר בדרגהינה תוסמים:  תאטימה מוגנ תוספת לבית תקע בגין (ה)

 ת.  או לא ישירורות ישיהתזת מים 

 –תקשורת ט לחדר וכוללת נקודת טלפוניה, נקודת פליעה קומגמ ללות כבילה ייעודית על פי תקנות,כונקודות,  3 טלויזיה תקשורת וטלפון =נקודת  (ו)

אין זה  פי כל דין. ש עלנדרי כבלים. הכול כשידורלחיבור לקליטת  תקליטת שידורי חובה, כאמור, ואפשרוחיבור ל –טלוויזיה  מחשבים, נקודת ןבי

  חד.  מו בריכוז אכרח שהנקודות/מוצאים יסתיימהה

ר דמוי )אביז ל בתקרה, בלדחפסק הפעלה, פנדמהכוללת ה(, אהיל/ ארמטור -)ללא נורה וכיסוי קיר אול תקרה ע הנקודה לתאור = נקודת מאור (ז)

  בית נורה ונורה.  ,(קונוס להסתרת החיבור לתקרה
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 בהתקנה ,םיממ"ר בצינור בקוטר מתא 2.5ליכים התקנתו, מו שמל הדירתי ועד לדוד במקוםשיר מלוח החי ל קו חשמלתכלו = נקודת דוד חשמלי (ח)

 סימון, כולל קוצב זמן כאמור לעיל.דו קוטבי עם מנורת  והמעמד, מפסיק דנית ליד הדומויה, לרבות מפסיק בטחון לעמידה חיצוס

 

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

)באם אין דר המדרגות ח או מתיתוק צן מתוך הדירה להדלקת אור במבואהלח יש. :אורלחצני הדלקת  יש. :פי מאורגו

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

  .כנה בקירעד נקודת ההרת ושומשיכה מריכוז תק ת תכלול צינור וחוטורשנקודת התק :טלפון חוץ 3.7.2

 .זמזם :ילצל .לחצן :סוג :פעמון 3.7.3

 ישות הת"י.דר, לפי טרדנסט :סוג :אביזרי הדלקה/שקע 3.7.4

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

  .אין שעון שבת דירתי:יש.  :פחתמפסקי  חשמל.ה נון מהנדסי תכלפ :מיקום .יש :ירהבתוך הד

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

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

ת הכניסה בדל וםית למערכת אינטרקשתית פנימית וחיצונות . מערכת אינטרקום הכוללת פעמון,ש: ימערכת אינטרקום 3.7.8

באחד מחדרי  ורשמע/דיב תיבמבואה או בכניסה לדירה, וכן פומהאינטרקום : יש למקם את נקודת מיקום אשית לבניין.הר

 המגורים בדירה.

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

אשר ישולם  יבור בפועלממיר וללא ח ללא) ערוציתרב  יהלקליטת טלוויזים לחיבור לכבל הכנה :יהזטלוויהכנה לקליטת שידורי  3.7.10 

 ספר מאו ל ןלבניי אנטנת צלחת מרכזיתלחילופין  .(רות זהש שר תספקא תערוצי -לחברת הטלוויזיה הרבירות י הקונה ישע"  

 שרות זה(.ע"י הקונה מספק  שכירי)ללא ממיר דירתי אשר דיו ור TV-לחובה לקליטת שידורי  בנינים  

 :קנים אחריםמית  3.7.11 

 ת שירות, יש להתקיןפסנים למרופהור ישיר לקיר חוץ לרבות במטבחים ם ללא אוור, בחדרים סניטריים ובמטבחיבחדרי שירות -

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

ת שמל הישראלית החרשיבור תלת פאזי ולת. המערכת תתאים לחתירניטור ולבקרה של צריכת החשמל הדימערכת ל  -

 ת תעריפי החשמל המשתנים.זנהותאפשר 

 רישני זרם עבו)שלושה חי ת כל רכיב המודד זרם חשמליססאשר מתב תייחידת מדידה בלוח החשמל הדירת :למערכת תכלוה

ם אות יגבצורה מקומית ומצומעבד את הנתונים  בלקור אלחוטי, צג דיגיטלי אלחוטי המ, יחידת תקשורת לשידלוח תלת פאזי(

 מ' 1.5ה ש ובגוביגנבמקום  / במבואת הכניסה, הכניסה בסמוך לדלתהצג יותקן בפנים הדירה  ה.בצורה ברורת בשפה עברי

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

רד שבדירות האמורות הותקן נקבע ע"י המשכת זו ככל שמער יןטל את החובה להתקכון שמורה הזכות לבשיהלמשרד הבינוי ו

את  למדוד מרחוק רחוק בצריכת החשמל של הלקוחות המסוגלמ לשליטה הנומ –שמל "מונה חכם". )"מונה חכם" ע"י חברת ח

או ב אונליין )דרך מחשק ללקוחות שירותים ספלבתקלות ברמת הבניין או הדירה, ו בכל רגע נתון, לטפל צריכת החשמל

 תון.ורכים אצלם חשמל בכל רגע נלו מכשירים צפליקציה( איא

 .3.5פתחים סעיף  רבות מנגנון פתיחה ידני ראה גם בטבלתל ריס/ים,תה ים חשמלי כולל נקודת חשמל להפעלתתריס/ -

 

 :ום, בדירהמתקני קירור / חימ  .      4 

 ן. אי :מרכזי מיניי תדיר מיזוג אוויר 4.1 

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

  פרדת בכל כת מיזוג מיני מרכזית כאמור, מערכת נערהכנה למ עצתי קומות כדוגמת דירת דופלקס תבוהכוללות ש )בדירות  

   ירה(.תי מערכות נפרדות בדהכנה לש –קומה   

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

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

 שקוע בקיר מ"מ 32ינור ה בצהיהמאייד י ניקוז,  2.5* 3נפרד  מעגל וחכ שקע ,המתוכנן למעבה המיקום ועד למאייד  המתוכנן     
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  המערכת להתקנת עד ,גבס בלוח כיסוי ותבאמצע הרתסה יכלוללמאייד  "צמה"ה מוצא .יסההכב מסתור לניקוז או רצפה למחסום     

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

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

 ה.סכמ     

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

 חלקי הדירה  השרות או ב רפסתמ קם את המעבה בתוךיובהר כי אין למ .םביעהמ / המעבה למיקום ומוסתר מוצנע חיצוני אך מיקום . 5

 האחרים.     

יני מרכזית ממצעות מערכת הדירה אינו מאפשר מיזוג לכל חלקיה באן יר תכנווואככל שעל פי קביעת מהנדס מיזוג ה .: איןפוצלמזגן מ  4.2

ל, צנרת ות צנרת חשמלרב ותכל התשתיות הנדרשי הדירה שתכלול את לקחהכנה למזגן/נים מפוצל/ים ליתרת  כאמור, תבוצע בנוסף אחת

 מים.  ניקוזצנרת גז ו

(. יםלצעיליים )מפו להתקנת מזגנים ע גם צנרת ניקוז כהכנהוצתבטבח( מהורה )למעט בחדרי הרחצה, השירותים מחדרי הדי בכל אחד 

מהנדס  התאם לתכנוןול בהכפון מתחת לכיור, פה או לחילופין לסירצהעד מחסום  לוי הרצפה ומוצאה יהיהקוז תוסתר בקיר ובמיצנרת הני

 זר חרושתי מתאים וסגור עם פקק.סתר עם אביטלציה. מקום מוצא הצנרת יוהאינס

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

לפי המרחב ז היחידה כחוץ וברז שני המאפשר ניקו היחידה כלפי לסגירת מוצאברז , זרי אטימה תקנייםז כמפורט לעיל, אביקויצנרת נ

 המוגן.

עורף, המשלבת ומאושרת ע"י פיקוד ה 5חלק  994אלי ררישות תקן ישתן להתקין מערכת מודולארית, העונה לדניהמוכר  תרילחילופין ולבח 

 להתקנה. בים הדרושים כהכנותכירבמכלול אחד את כל ה

הנמכת  תוצה להתקין מערכת מיזוג אוויר לרבוהרוכש יר ומטית )ספרינקלרים( בדירה,כיבוי אש אוטיימת מערכת ל שקככ: הערה*

 ים( להנמכת תקרה זו.ם )ראש/י המתז/יבה הספרינקלרה )מסתור(, מחויב הרוכש להתאים את גוקרת

  .אין :כת מרכזית בבנייןערממיזוג אויר דירתי הניזון מ  4.3

  .ןיא :להפרדת חימום מים וחימום הדירה עלת אפשרותירתי עם רדיאטורים למים, בדי תנור גז דהפועלת על יסקה ה מערכת  4.4

 שקע מוגן.לתנור חימום הכוללת נקודה  ה תבוצעיהמקלחת ואמבטבחדרי . : איןחימום הפועל בחשמלתנור   4.5

 אין. :םיקונבקטורים חשמלי  4.7

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

 : אין.קנים אחריםמית  4.9

 

 :אש ובטיחות בדירהדורי כיבוי סי* .5

  רשות הכבאות. יש ע"דריככל שי: בדירה: מטית )ספרינקלרים(טווי אש אויברכת כמע 5.1  

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

 יש. :(חב המוגן )ממ"דון במרנמערכת סי 5.3 

 

 ,ע"י רשות הכבאות דרשייש, ככל עליהם ת חיפוי/ציפויבולר ,יבוי ובטיחות אלוכ גילוי, ריסידוהתקנת  *  

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

 

 

 :נותעבודות פיתוח ושו .6

 חניה 6.1 

      : בתחום המגרש;םכולהבניה.  היתרלפי : םלכל הבנייני ל מקומות חניהסך הכ 6.1.1   

 אין.: ()לפרט חניות במקום אחר    

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

  יתג נכה רשמ הצגתכה )עם רוכש דירה נלהיתר, תימכר להחניה  גרש/סביבה/פיתוח ובנספחחנייה לנכים כמסומן בתכנית המ    

 ה.כנכלל דירי הבית וגם לדייר שאינו  נכה, בין רה(, ובהעדר רוכשבומטעם משרד התח    

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

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

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

 פיתוח המגרש 6.2 

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

 .לפחות ר"מ 20 של בשטח לצידו ווהמל גינון בעל ומואר, ]יןינלב הכניסה מבואת ברוחב לפחות[ רוצףמ  הסכני ילשב תכלול    

 .לפי תוכנית האדריכל שתלבות/ אבן טבעית/אחרבטון/ אבנים מ: גמר חומר :מדרגות/יםלביש 6.2.2  

 ן טבעית.ים משתלבות/ אב: אבנרמחומר ג .: ישמשטחים מרוצפים 6.2.3   

 ם תאבמים בה ינגינון חסכו וכנית אדריכל הפיתוח()על פי ת .יש :צמחיהרפת(. צומ על פי סימון בתכנית).יש :שותפתצר מח 6.2.4  

  קלאות.להנחיות משרד הח    

 יש. : כולל ראש מערכת ממוחשבבמגרש  השקיה מערכת 6.2.5  

 ח שטל כולה/חלקה( הכוונה ר, מעל תקרה)חצ רית המכלפי תוכנ :ריציאה לחצר מחד; יש: ןת הגוחצר, צמודה לדיר 6.2.6  

 השקיה.  ללא מערכתלא מגונן ו   

 ,שוחות וכו'( צנרת,מרזב/ים, ), חלחול ביוב ומיםז, ן גישמה/ות, גיתכ: מודה לדירות גןהצ צרתפות, בחושפירוט מערכות מ 6.2.7  

  (.רית המכיוצג בתוכנ ושלא בהכרח ןייהענ פיל)הכל  כיבוי קשורת,תחשמל,    

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

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

 

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

 .ולפי קביעת החברה מאושרתתוח הוכנית הפילפי תגובה ממוצע ב   

 .אין :(תוחה בחלקהקומה פ) ודים מפולשתעמ מתקו 6.2.10  

 

 פותמערכות משות .7

 :מערכת גז 7.1 

או  ואר בתכנית המגרשהמתובמיקום הגז,  תם חברע בתאום קרקעי-צובר גז תת מצעותאב סידור מרכזי :הכנה לאספקת גז  7.1.1  

חת צנרת להנת הנאה וזיק נהדת הצורך תינתמיב ית.המקומ תורשעפ"י דרישות ה ע"י החברה ו/אואחר שיקבע בניין או במיקום ה

  .הגז ותחזוקתה

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

 ;: ישהי לדירזמרכ רממקוצנרת גז  7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4לה ראה טב: וםמיק: יש. ך הדירהז בתוצנרת אספקת ג .1.37  

 

 :אשלכיבוי  יםסידור 7.2 

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

 .יות יועץ הבטיחותהנחהכיבוי ורשות  תדרישוע"י  כל שידרשכ: פרוזדוריםואות/בבממערכת ליניקת עשן  7.2.2  

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

 עץ הבטיחות.ות יוי: יש. לפי דרישות רשות הכיבוי והנחרבות ארגזי כיבוי ותכולתןעמדות כיבוי ל 7.2.4  

 הבטיחות.יועץ הכיבוי והנחיות  שותע"י ר רשכל שידכ עשן:גלאי  7.2.5  

 וי בשטחים משותפיםיבוארונות כי כיבוי )הידרנטים( רז, באש כיבויו ויגיל מערכותורי הכבאות, לרבות כל סידרה: הע     

 מיקום וכמות לפי דרישות רשות הכבאות. פרטיים, וא    

 ין.א: בחניונים מאולץ אוורור 7.3 

 ן.אי: הזנת הדירות()ל ר מרכזיתג אוויות מיזמערכ 7.4 

 .אין ם לשימוש הדיירים:ויר בחדר/ימערכת מיזוג א 7.5 
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   הכניסה דלת ליד הקרקע בקומת מוקמוי הדואר תיבות :מיקום י.לדואר שגו 1לוועד הבית,  1ירה, ד לכל :ות דוארבתי 7.6 

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

 : מיתקנים אחרים 7.7 

נים יובת בניבבניין ולט לשימוש כלל הדיירים יםחדר/ ותפים(,שמ בחלקים)מערכות תאורה  מים, ירת מים, מאגומשאבוכות סניקה מער  

 ם.ננים והיועציהמתכ תתוכנילפי  :וכמות מיקום .וכו' סמוכים לטובת הבניין בבנייניםאו  סמוכים,

 

 ת תשתיתלמערכו המבנהחיבור  .8

 ומית.מקשות החיות הרנה לפי: חצרל נפרד מונה מיםיש;  :לבית ראשימונה מים : יש; ימרכז חיבור לקו מים 8.1  

 יש. :ביוב מרכזיחיבור ל 8.2  

 ונה.מלא כולל התקנת יש.  :בהתאם להוראות חברת החשמל ,לרשת החשמל חיבור הבניין 8.3  

 .הדירה לחב' הטלפוניםחיבור ולל כקשה להיתר(: לא יה )בתכנון והבנקנות הלת בהתאם :םטלפוניהלרשת חיבור הבניין הכנה ל 8.4  

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

 ל דות שביצועם בפועעבוהרכישה. במחיר  לוליםכדרכי גישה,  מכים, ניקוז,וות תר: כביש, מדרכה, קיפיתוח כללי הגובל במגרש 8.6  

 ם באחריות החברה.מקומית איניעשה ע"י הרשות ה  

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

 .שות המקומיתהר ע"י: פינוי אשפה  

 

 

 רכוש משותף .9

 :תיאור הרכוש המשותף 9.1 

 המכר.ית ים בתוכנכמשותפ סומנו באם: משותפיםמקומות חניה  9.1.1   

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

  .אין מחסנים: ינם צמודים לדירותאנים שמחס 9.1.3   

  .יש: לובי( בקומת כניסהמבואה ) 9.1.4   

 יש. : מבואה )לובי( קומתית 9.1.5   

 .כל אגף(ב 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 על ידי מיתק החלק התפוס חותפ: לתףג משוג 9.1.8   

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

 ין.א: ותףדודים משחדר  9.1.10   

 מכת ת מוסדרוש רשושתאחר  וכל מיתקן, ריותכות סולאמער :( כגוןשותפותמ ו/אומערכות טכניות )פרטיות  ש: יגגם על המיתקני 9.1.11  

 ן. על פי כל הדי   

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

 וחדרים טכניים, מרכז מחזור אשפה  תשורקתלרבות כות מערחדרי : משותףרכוש  פים של הבית שהינםסמיתקנים וחלקים נו 9.1.13   

  המכר. שותף בתוכניותמרכוש נים כמסומהה, ז ט בפרקים אחרים במפרטכמפורה וומתקני אשפ   

 

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

 , )מילוט(.מדרגות יחדר 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 פת.יה משותגישה לחנ 9.2.3   

 ובי בקומת כניסה.ל 9.2.4  

 לובי קומתי. 9.2.5  

 הגג. על ים(משותפה) שוניםה מדרגות אל המיתקנים גישה מחדר 9.2.6  
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 חדר מכונות.רגות אל ישה מחדר מדג 9.2.7  

 .פים(ת)משו ות או מלובי קומתי לחדר/ים טכני/יםגישה מחדר מדרג 9.2.8  

 .הגג לע יםפמשות יםי מיתקנהתפוס על יד –הגג  חלק 9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

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

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

 

 בית משותף 9.3 

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

 של התקנון המצוי  ו משנה הוראהת מבטל אהחיל על הביית או שבדעתו לבל על הון שחתף והתקנשומיועד להירשם כבית מה    

 יין; ואלה העניינים:נעתו וא ים עלמכר פרטה צרף לחוזהרט או לן, חייב לכלול במפלהמתייחסת לעניין מן העניינים המנויים לה    

 המשותף;הוצאת חלק מהרכוש  (1)    

 דירה;להצמוד שותף ברכוש המק שיעורו של החל (2)   

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

 ף;ניהול הבית המשות רסדרי קבלת החלטות בדב (4)   

 )א( לחוק המכר דירות;3בצו בדרך האמור בסעיף  ןיכושבע שר האחר שק כל עניין (5)   

 בחוזה המכר, כמי שהתחייב  אף האמוריראוהו, על קטן )א(  בסעיף מנוייםנים הן מהעניייישלא מסר פרטים על ענמוכר  )ב(  

 המשותף.  על הבית אות התקנון המצוי לגבי אותו עניין יחולושהור    

 

 :לדירה דוהצמ המשותף ק ברכושעורו של החלשי 9.4

  .שת הרשויותהתאם לדריבהתאם לחוק המקרקעין ובכפוף לשינויים ב

 

 :יהול הביתנבדבר  החלטותרי קבלת סד 9.5

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

 

 :ליוהמחויבים בקשר א םההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותי שיעור 9.6

 ום הבית המשותף.ם, עם רישם לדרישות הרשויות המוסמכות ובהתאם לתקנון שירשאתו בהאמכר ו/הת הסכם תאם להוראובה 

 

 :תף(רכוש המשושיוחזרו ל או/ש המשותף )וום מהרכהמוצאיהחלקים  9.7

 ות המצ"ב ם בתוכניהבאים אשר מסומני מהרכוש המשותף השטחים יוצאו, בהסכםן זה מבלי לגרוע מהאמור בעניי      

  פרט המכר ו/או בהסכם המכר.מבנים יאו מצוו/      

 .ה של החברהשותף לפי קביעתמבבית הדירות יוצמדו לו צאים מהרכוש המשותףהמגרש מו החניה שבתחום עמדות .א

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

 ותף. מהרכוש המש אוצמ )ככל שיש במגרש( חדר השנאים .ג

  וכרת.לתא שבבעלות המ, יוצמדו החניות לדירותכל החניות  צמדוף לא יוית המשותם הבככל שבעת רישו .ד

 

 ולנציגות הבית המשותף. ו לקונהרבשיוע םפימסמכים נוס ספח א'נ
  .הערות כלליות נספח ב'
 .זיכויים טבלת      נספח ג'
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 הדירות גות בעליולנצי שיועברו לקונהמסמכים נוספים  – 'נספח א 

 

 לתי נפרד של המפרט:ו כחלק בורפו יצכניות אלתו 10.1  

 דירה.ה)חיצוניות( של מידות כלליות ל כל חדר וש מידות לתהכול 1:50 -דה לא קטן ממיתכנית הדירה בקנה  10.1.1   

 ומה.משותף בקהכוש רכוללת סימון הה 1:100 -ן מקט תכנית הקומה בה נמצאת הדירה בקנה מידה לא 10.1.2   

 מה.קובהכוללת סימון הרכוש המשותף  1:100 -דה לא קטן מבקנה מי סיתטיפוית קומה תכנ 10.1.3   

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

 .1:200מוקטן לקנה מידה בצילום  לצרף ןכניות אלו ניתיים מוצמדים; תתושטחים דיר   

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

פת משות חצרת סימון הכולל 1:250בניה בקנה מידה  בלת היתרלק תמקומיהת המגרש כפי שהוגשה לרשו יתתכנ 10.1.6   

 וגינות צמודות.

 

 רבות על פיכל דין לם לבהתאש למסור ולחומרי הגימור, שית ורכהמעלכל  שושימו תחזוקה יינתנו הוראות הבעת מסירת הדיר 10.2  

 חוק המכר דירות בעניין:   

 .על גימורם הרי הדיבכיות שוטפות לתחזוקת כל רולפע )א(   

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

 ה.ומכניות וכיוצא באלות אלקטרמערכ   

 ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות. ת ואפיוןירותד ()ג   

 ליצירת קשר. ספק ומספר טלפון/קנים בדירה, לרבות שמות יצרןתערכות המומוציוד  שלט טכני ותעודות אחריות פרמ )ד(   

 

 ר של רי הגימוחומות ושל המערכית והוראות תחזוקה תכנ  ייןה בבננת הדירה הראשורה אשר לו נמסריהמוכר ימסור לרוכש ד 10.3  

 ניין:עב המכר דירותפי חוק  ת עלבוהבניין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין לר  

 .הבניין על גימורםות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי פעול )א(   

 וג רכות מיזבטיחות, מעליות, מעמערכות  לרבות ותקנות בבנייןהשירות המרכות עתחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מ )ב(   

 באלה.וצא ערכות אלקטרו מכניות וכיאוויר, מ   

 אם נדרשות. ,פתיותותקאפיון ביקורות שוטפות וו תדירות )ג(   

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

 מיליה.יפקסומספר  ות מספר טלפוןיתוח לרבוהפכות ין, המערת המתכננים של הבנישימת צוור )ה(   

 מערכות בטיחות  חשמל ותקשורת,לציה סניטרית, ד של אינסטבלות בפתשו( למערכות המAS MADEת )דותכניות ע )ו(   

 ור על רוכש הדירה האמ תב ולפיהיה בכחים האמורים הנוכר יצרף למסמכמה ומערכות אלקטרומכניות במבנה ובפיתוח.   

 נה( מיד עם מינויה.מוות הזמנית או הקבועה של בעלי הדירות )הראשונה שתתם לנציגאו מסורל   
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 פי בקשתוה לשיועברו לקונ נוספות תוכניותמשהב"ש, להלן פי הנחיות ל

 

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

 .ןהלנספח א', למסור לרוכש תוכניות נוספות כמפורט ל 1974 –"ד תשלה

 ם ביצוע שלד הבניין.למועד סיו ךוה בסמייהמועד מסירת התכניות  -

 ועד זה לפי בחירתו.הא רשאי להקדים מהמוכר י -

 

 המעגלים,חלוקת מעגלים, סוג הכוללת  ירתיתדתכנית החשמל המסור לקונה את תהחברה  :חשמל ותקשורת .א

 .םניקצה, לוחות ומקרא לסימוי לרבות למערכת אוורור / מזוג אוויר, מיקום אביזר למיניהן נותהכ 

 

 טלציה הדירתית הכוללת מעבר עקרוני ת של מערכת האינס: החברה תמסור לקונה תכניריתטלציה סניטסנאי .ב

הביקורת ומקרא  בות פתחילר פכיןחין והשורי קצה ומערכת הדלוקום אביזות מיבחמים/קרים( לרל קווי המים )ש       

 לסימונים. 
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 יות ואזהרותללהערות כ –נספח ב' 

 לדירהו למבנה ותהערות כללי

  .היתר הבניה תהתקפים למועד קבל ן והבניה והתקן הישראלי,ישות תקנות התכנומוצרים והמלאכות יהיו לפי דרכל ה .1

 .2010-"ע( תש3ס' ק' )מתמיתקן לאנטנת  .2

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

 ה אינדיווידואלית )אק"א(.לקליט              

המבטיח שבכל  הסדר אחרים ם קיהחובה א טנות לקליטת שידורייתקן לאנקנת מתהחברה מחובת השאית לפטור את רהוועדה המקומית  .3

 א תשלום.בלדירה יהיה ניתן לקלוט שידורי חובה 

ימנע הו המתחייבת לשמירה על איטום המרתף, ו/או לפעולה הנדרשת ו/אצעות וועד הבית, ולנקוט בכל ו ו/או באממצול בעעלפהקונה מתחייב  .4

תילת צמחיה בעלת שורשים חודרניים וביצוע ריסוס רק, אי שלא אך  ל, לרבותרתף, כפי שפורט לעיאיטום המכון ליסכדי  שיש בה מכל פעולה

 .פתי למניעת קינון חרקיםקות

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

וכן התחמצנות מינרלים )ברזל(  ,יניים""ע ידים,, גגווןי מרקם, בדלטבעיות כגון: ה ו תופעותיתכנ ,ובכפוף לתקניםבריצוף וחיפוי  באבן טבעית, .6

 .כללי המקצועת התקינה וושלדרי ףפו. הכל בכמוי חלודהמים דכתת בוהמתבטא

יטום פינות יבוצע ק ים לאלרות ו/או שיפובחיפוי קי. ייםלוגות( במידות לא פחות מהנדרש בתקנים הישראיעשו מרווחים )פ בחיפוי ובריצוף .7

 .ם()גרונגי

כות לצורך מער ,םכבלי ,זקהמגרש, לחברת החשמל, ב אובאם תידרש החברה להעמיד שטח/ים בתחומי המבנה ו/ יודגש כיפק עת סלמני .8

ובזכות  ה, כןשלצורך גי ןנייימוש במתקני הבשלרבות  ם, הקונה מתחייב לאפשר גישה חופשיתינים אחרים סמוכיהמשמשות הבניין ו/או בני

 אלו. םיחם מיסי ועד בית בגין שטלולמעבר כבלים. כמו כן יהיו גופים אלו פטורים מתש הקרקעות צועות רח/ים לרבהשימוש והטיפול בשט

 אך לא נים החלל ועלולים ליצור הפרעהר תליית כביסה, מקטיאם יותקנו באזובוויר וד המים החמים ויח' מיזוג האשל ד מםויקמ .9

 וע במפרט.בפחות מן הק

עומדת בדרישות הם עיבוי שרמת הרעש של חידותיקונה, יעשה שימוש רק בהי יר ע"אוורכות מיזוג היסופקו ויותקנו מע באם .10

 ים.געעשים ומפלרהתקנות 

 וזאת על מנתשונות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה חות בשלוש השנים הראבאופן תכוף לפ ,המוגןלהדגיש כי יש לאוורר המרחב  חשוב .11

 .מרחב המוגןהבטון שמהם עשוי ה תבקירו ופק מבטן האדמה והנמצאהמ חצץ(,ם )באגרגטי אימצלהראדון אשר עלול  לסלק שרידי גז

ומרפסות  גינות, חניותשטחים פרטיים, כגון ה ואשר יעברו בנם במבות אחרות המשרתות כלל הדייריאו מערכ רתוב או צנבייתכנו שוחות  .12

 ויקט. מתכנני ויועצי הפר עו עפ"י החלטתבת, מספרן ומיקומן יקפרטיו

, ומהווים ןכים לכלל הבנייקורת, השייפתחי בי כןכד'( ומים, ביוב, ניקוז ועוברות צנרות )או החניה, יתכן ו הירדה תמוך לתקרירות ובסק ,ברצפה .13

 ם משותפים. קיחל

 .בריצוף זה ותעלולים לגרום לשקיע"אבן משתלבת"  לו דרכי נסיעה המרוצפים באריחירכבים כבדים על שבילים, מעברים ואפינסיעה ב .14

 .הרוכש לא תיפגענה זכויות הובכל מקר .רשויותו/או אישור ה תכנוןמקומות החנייה ומיקומם בהתאם לצרכי ה ספרבמ ייםותכנו שיני .15

הנספח,  תגברנה הוראות [,28.11.18 -14למשתכן מהדורה  ]מפרט מחייב מחיר 1להוראות נספח ג' רה בין הוראות המפרטתיבמקרה של ס .16

 ן.דיבכפוף לכל 

 ה ההוראות.תגברנ -עילהמפרט ל יןת"( לבכרז )להלן: "ההוראווראות החוזה ו/או הוראות הדין ו/או המן הבי ירהתקרה של סבמ כמו כן, .17
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 זיכויים ת טבל –' גספח נ

 

 
 וחדותהערות מי

  28.11.2018  - 14רה דוון, מחיר למשתכן מההבינוי והשיכ דבמפרט המחייב של משרק הנדרשים אלו הינם אך ור ריכוז זיכויים .1

 לעיל כוללים מע"מ. קובים הנ ריםמחיה .2

 

 
 

 : מקרא

 דה. יחי -ח'י

   ך.מטר אור -מ"א

 

 
 
 א תוספת מחירלויים בהסכמה לכויים ושינזי
 

 תכולה אנוש
 לזיכוי ערך כללי

  כולל מע"מ

 ארון מטבח
 י בגובהוארון המטבח  עצמו, משטח העבודה, חיפ

 מיםוללה למים חסמ לכל אורך המשטח, ס" 60
 ול כמוגדר במפרט זהטבח, הככיור מוקרים ו

 מ"א₪  1,000

 מיםוללות לס

 טיה, ומקלחתכיור, אמב רי רחצה:חדסוללות למים ב
 .ירה(הד לפי הקיים בפועל)

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

 יחידה ל₪  200

 ליחידה₪  75 --- נקודת טלפון

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

 ח(.פרד / כמעגל נ
 ליחידה₪  125

 לת כניסהד
 רותלמרפסת שי

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

 ליחידה₪  750

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


