
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

 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 3 מס' חדרים:

  
 E,F דגמיםדירות מ

  
 10,17,24,31,38 מס': 2באגף  דירות

  

 מס': 3באגף  דירות
 A :12,26 בבניין

 B :12,19בבניין 

  
 1-5 מס': קומות

  
 B,A בניין מדגם:

  
 10 מס': מגרש
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 תוכן עניינים
 

 פרטי זיהוי  פרק א. 
 

 .(1.1-1.2ם המגרש )בנה ומיקוכתובת המ : 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 
 (.6.1-6.7בם )ואופן חישו ,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 
 .(2.1-2.19ר )חומרי הבניין והגמ  :2סעיף 
 ם.הגמר ואביזרי ריחומה, הדיראור 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 
 תריסים.ת, חלונות ורשימת דלתו ,(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 
 מרכזית.וג אויר מערכת מז :7.4סעיף 
 וש הדיירים.מישם לי/אויר בחדרג זוימערכת 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 )שאין להוציאם מהרכוים חלק  :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 :9.7ף סעי
 

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

 הערות כלליות.  נספח ב'

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

 חדרים  3 מס' חדרים:  

 ___ דירה מס':  

 ___ :מס' קומה  

 ___ מס': חניה  

 ___ :מדגם בניין  

 __ :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)                           

 

 (""החברהאו  ת"/ר"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

 

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

 .(יורדר דמח יאהיצ) מרפסת שמש ות,ריש פסת, מרפרד()בית שימוש נ אורחים שירותי, (אמבטיהכללי ) צהרח
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   שטח הדירה .5

 :כללים אלה 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 ש,מרפסת השמ הדירה לביןן לה, לרבות ביצה וחמש הן מה לבין הדירקיר המפריד בי – "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.ני הקיר יכללפן בא יופחי עם ור; בקירבלא גימ פני הקיר –" יר חוץים של קחיצוניפניו ה" (2)

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

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

 גות.המדרלה מהלך עו ונממש לס ח יצורף למפהשט

 1970 –, התש"ל ות(אגריו ויתר, תנא)בקשה להואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה שטח ייכללו רק השטחים שגובהם תשוב הבחי (ד)

 תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(.  –)להלן 

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

 

 :צמדים לדירה או המשמשים את הדירה באופן בלעדינוספים המו פירוט שטחים .6

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

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

 המוצמדת(; החניהכנית שטחי החניה עם סימון מקום )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

 אין. :(4)חטבש תחצר מוצמד 6.6 

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

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

  

 טחים:ישובי השהערות לח

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

גובלים ירה הדה תירוקשל המרפסת ועל פניהם החיצוניים  ים שלהבנויהמעקים  ץ אוניים של קירות החוים על פניהם החיצוהעובר

 ת.במרפס

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

 שיש בה כדי להשפיע על להוהן מחוצה  קעהקר ית כלשהי הן בתחוםלשושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזמה בבניין יחסית למיקו

 .שלשמ שיפת המרפסתח

בינו לבין חלק של דירה המחסן מפריד ות; כאשר קיר ן בתוספת שטח הקירהמחסקירות  לוא ביןהשטח הכוא , הו של מחסןשטח .2

 יר במלואו.יכלל שטח הקיטח משותף הקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשוחב של חת למחצית הררק השטח שמת ייכלל אחרת

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

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

  מלואו.ייכלל שטח הקיר בשותף המרתף גובל בשטח מ

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

 סטיות קבילות: .7

 אותן כסטייה ממפרט זה: ולא יראוקבילות  לן הן סטיותלההמפורטות הסטיות 
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גדולה  ר תותר סטייהשל חצ החטש ןובין השטח למעשה; ואולם לעניי 6-ו 5פים ח כמפורט בסעיבין שט 2%ור של עד סטייה בשיע )א(  

 ל.לעי 4והערה  6.6כמפורט בסעיף יותר 

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

 

 .בע"מ םינפוב אדריכלות ועיצבי"  "סיטי "(: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. "(:הנדסמה)להלן " שלדלתכנון ה שם האחראי .9

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

 zisling@zahav.net.il   :דוא"ל 
 

 

 ודה ואביזריהימבנה, הדירה, צתיאור הבניין, ה ב.

הבניין או  חזית בתנאי שלא ישנו את יין,בבנ וחלקים אחרים חרותוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות אמה    *

 .תףוש המשושטחים ברכ

 .התקן הישראלי דרישותיו לפי ת יהוהמלאכו םיוצרכל המ *

 

 יןניהבור תיא .1

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

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

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

 . הרשות המוסמכת

             

 ;ורים בלבדנה למג, הכוו)*(דירות למגורים;  דירות 45 :נייןכל בב      1.2

 

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

 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 ייניםשותף לכל הבנמ ףתרמ
 

 כינוי או תיאור

 קומה

מעל /מתחת קומות

 כניסהקומת הלמפלס 

 )ד( הקובעת לבניין

 תודירפר סמ

 בקומה
 רותעה סוג השימוש

 --- -1 מרתף תקומ

מיסעות, מעברים,  ם,חניות אופניי ,חניות

ת, דרגודרי ממעליות, ח, ותקומתי תומבוא

, םיטכני םיחדר, מאגרי מים וחדר משאבות

ת לפי רכות טכניומתקנים ומעפירים, 

 ת.ם והרשויודרישת המתכנני

ים מם הסופי של המתקנוקימ

החלטת בע לפי והמערכות יק

 .יםהמתכננ

ממוקמות ה ותיתכן ומערכות שונ

 .ים/האחר ין אחד ישרתו גםבבני

 
 
 ל בניין:כב
 

 יאורכינוי או ת

 קומה

חת/מעל ת מתקומו

 כניסהקומת הלמפלס 

 ד() הקובעת לבניין

מספר דירות 

 מהבקו
 הערות סוג השימוש

 עקקר ןלבניייסה קומת הכנ

 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

 ישת המתכננים והרשויות.לפי דר

 .יריםלרווחת הדי רדח: 2באגף 

 

יות, מיסעות, מעברים, חנ: בפיתוח

 , אשפה טמונה.גזבר וצ

 1-5 מגוריםקומות 

 2: 1ף באג

 3: 2באגף 

 2 :3באגף 

 בכל קומה( 7)

, תתיוממגורים, מבואה קבכל אגף: 

ת, פירים, מתקנים גות, חדר מדרמעלי

המתכננים ישת י דרכות טכניות לפרעומ

 יות.והרשו

--- 

 מגורים עליונהקומת 

 )פנטהאוז(
6 

 2: 1ף באג

 2: 2באגף 

 1: 3באגף 

 בקומה( 5)

, מגורים, מבואה קומתיתאגף: בכל 

מדרגות, פירים, מתקנים  חדרת, מעלי

ים ת לפי דרישת המתכננומערכות טכניו

 ויות.שרהו

--- 

 וןגג עלי

 )ראשי(
--- --- 

, לאריות, פיריםסות כומדרגות, מער ירחד

טכניות )משותפות/ קנים ומערכות תמ

 שויות.והרתכננים שת המי דריפרטיות(, לפ

 ללא הפרדה בין  משותףגג 

 שלושת האגפים

 --- --- --- 7 למגורים סך הכל קומות

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

 
  :ותוהבהר תורהע

  .הבניה יבטבלה בהתאם להיתר םשינוייו ייתכנ (א)

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

 )בקשה להיתר([.   

 

 :בכל בנייןראשי( ) ףמשות חדר מדרגות 1.4

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

   אין. :יםספנוחדרי מדרגות 

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

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

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

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

מטה מעלה )בקומת הקרקע מאסף סף מא : יהיהפיקוד המעליות .היפעקישירה או  בה תאורהמונמכת ותותקן  הקרת תכוסה ע"י

 ד".הפיקוד פיקוד "יע היהיה, וריה באותה שיין הכולל ארבע מעליות או יותר, שהינן צמודות אחת לשנילשני הכיוונים(. בבנ

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

 .אין :מרועמדת ש 1.6

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

 .1969-ט"כתש יןוק  המקרקעז' בח 59

 

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

 

 .,להרגי בוילשבמתועשת ו :הטת הבנייש; השלד ת מהנדסוניתכלפי  :שלד הבניין 2.1

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

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

  .1045מס'  לפי תקן ישראלי :דוד תרמייב; השלד לפי חישובי מהנדס :יבעו .ויןן מזבטו :מרוח :ותקרה קומתית פהרצ 2.3

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

  מניעת החלקה.שות התקן הישראלי לירלד ם יהיה נגד החלקה בהתאםוריהמגין יף בנריצו

  השלד. : לפי חישובי מהנדסעוביהשלד.  דסהנמ תכנוןמבטון, לפי  םועשימת םאו אלמנטי, ויןזמון : בטחומר: הבניין תוגג 2.4

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

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

 , (רחא וא או בלוק תאי )איטונג ,גבסבלוקי לוחות גבס, בדופן פנימית של קיר החוץ ובצד הפונה לדירות,  ,חצהלמ

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

 תקנים הישראלי.ירוק" של מכון ה "תו תקן ליעבהיו ים יפנ רותיקת וצבעי תקרו

 :גימור קירות חוץ 2.6

 נאים בהיתר הבניה.הת לפיהכל  .אחרשיח ק ויפיח או/אבן טבעית ו/או אבן מלאכותית, ו: עיקרי וי,יפצ/חיפוי 2.6.1

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

 ם הרשות המקומית.ויים בתאום עוחלוקת הציפ , גווןוגות סלשנ היה רשאיל יריכדאה :חיפוי אחר 2.6.3

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

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

 ן תכנון המהנדס, גובה לפי תכנוו/או משולב לפי  : בטון ו/או בלוק)ככל שיש(: חומר וגובה חצרות/פסותרמקיר הפרדה בין 

 .ליכרדאה

 :)בכל בניין( ותמדרג יחדר 2.8

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

 כל דין. ל פי הוראותלית יבוצע עעמוה

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

 תקרה.י( עד להישראל התקנים

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

 םתקניצמנט לבן בהתאם לדרישות ה לן או טרצוניין המגורים יהיו מאבן נסורה או גרניט פורצרגות בדמ :תמדרגו 2.8.3
 

 .מחוספסים כנגד החלקהופסים  ים לאורך המדרגות והפודסטיםאמתו וליםפשי עלותוב הרלבנטיים,

 פי כל דין. לע עציבו לית/יותהמדרגות והמע חדר/יל טיסוקהאהבידוד  :ד אקוסטידובי 2.8.4

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

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

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

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

 עד לתקרה. הישראלי(

כת לא במקרה של תקרה מונמ. (ילראהיש םמטעם מכון התקניל "תו תקן ירוק" עב)סינטטי  סידטיח +  :ררה: חומקתגימור 

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

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

 בה משקוף דלתלפחות עד לגוופורצלן,  קרמיקה או גרניטאו אבן נסורה )שיש( וגמת שיח, כדחיפוי ק :רחומ :ניםימור קירות פג

 תקנים הישראלי(.מטעם מכון ה" וקריתקן "תו  על)ב ע טיח וצבע אקריליצובי ל החיפוי הקשיחעמסה. הכני

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

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

  .חלקהניעת המל 2279הישראלי 

וע י צבטבע טוןב :חומר: רהגימור תקבמלבין סינטטי. צבוע ו/או טיח ו/או משולב, עי בטון טב :גימור קירות חניה: חניה מקורה 2.11

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

 .ועהתנה ץעיו תוי הנחימספור ושילוט לפ

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

 : תףמוש משורים לשידח       2.12

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

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

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

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

 -טכניים רים בחד :הגימור תקר. (ארונות חשמל, מים וכו' ,ותחמט גו)למעד, יסילופגמת ע סינטטי דוצבב צבוע: טיח קירותגימור 

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

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

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

 

  :ותהער

 .תקנים הישראלין המכו עםבעלי "תו תקן ירוק" מט ת פנים יהיורוקיו קרותבעי תצ כל. 1

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

   .למניעת החלקה 2279הישראלי 

 

        די מערכת פתיחה חשמלית הנשלטת על י תלם מזוגגת, בעיוינמואלת דל תהיהניין הכניסה לבדלת  :ןיינבל תשירא כניסהת דל    2.13

  .יר שמןזחומאינטרקום        

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

 .דלתות פח: דלתות חדרים טכניים    

   ן.אי: קומתידלתות לובי     2.15

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

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

  .אה קומתיתובמ/תורגדמהר בחדר הדירה להדלקת  או  

  האדריכל. צוביעי החיצוני בלבד(  בגוון לפ חר )בחלקםופף צבוע בתנור או ציפוי אכמפח  :חומר :םמיו זגמל, ות חשונאר    2.17

 אין מחסנים. :דירתייםסנים ורה במחאת      2.18

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

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

 ומית.המקרשות דרישת הומואר. עיצוב המספר יהיה לפי יצוני ניין חמספר ב קןבחזית הבניין יות מספר בניין:   2.20

 

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

 :*הגובה הדיר 3.1

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

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

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

 

 ה בשטח המינימליה הדיררה גובקבכל ממשנה. יות ותקרות מוקמ תכומנהיטות, ת, מערכות, בלורותחת קלמעט : הערה *

 ע על פי דין.ובהקי מן הגובה המינימלפחת נות לא יל פי התקלקי דירה עבוע לגבי חקה

 

 אותה. המשמשיםבדירה ובשטחים המוצמדים לה או  ריםרשימת חדרים וגימו – 2טבלה מס'          3.2

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

 
 

 (1)רותימר קוח אורית

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

 בס"מ()

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

 ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א 

 בשקלים חדשים
 הערות

 רות בהמשך.בהע פרוטראה  ןיא (3)ראה  (2) ראה (1) בלוקי בטון בטון, הכניס

 .ךשוט בהערות בהמפר ראה אין (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  חתוןתחיפוי מעל משטח ארון 

 .ת בהמשךט בהערופרוראה  אין (3)ראה  (2) ראה (1) בלוקי בטון בטון, וכלת אפינ

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

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

 ממ"ד
 זוין ן מבטו

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

 לילכחדר רחצה 
 ()אמבטיה

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

 .בהמשך ת בהערו טרופ ראה

 אין (4)ראה  גרניט פורצלןחיפוי 

 (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 ון,טב מרפסת שרות

 אין (3)ראה  2.6ראה סעיף  (1)ון בט יוקבל בטון, מרפסת שמש
 .2.6חיפוי/ציפוי קיר חיצוני ראה סעיף 
 ראה גם פרוט בהערות בהמשך.

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

 

 

 לטבלה:בהרות הוהערות 
 

  :חומר קירות (1)

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

 מ"מ לפחות. 0.6פן הפרופילים ודעובי  -

 לפחות. מ"מ 70ים פרופילרוחב ה -

 ינראלי(.כית / ממ"ק )צמר סלעים / זכוק"ג ל 12בצפיפות של לחות  2" דודיב -
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 אחד מאלה:הגבס יהיו מכל 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.התאם להוראות ומפרטי היהיו ב עויצפרטי הב

 וחות ויאשר בכתב את התאמתם למפרטיו.ר התקנת הלספק הלוחות יבצע פיקוח צמוד אח /ןיצר

 

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 במידה בתקינה הרלי. הכל בכפוף לעוק תאאו בלבלוק 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 ר יהיהרות. במרחב המוגן הגמהבניה של הקיבהתאם לחומר רילי או + צבע אקטיח ית יהיה, ציונלנבנוק : 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.)בתחום ללא חיפוי ושירותים הצחרי בחדרירות קר גמ

 

 :ת במרפסותקירוגמר 

 וסף. גמת כלל החזיתות ללא תשלום נת יהיה כדוגמר 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 ם מכוןלי "תו תקן ירוק" מטעהתקרות וקירות פנים יהיו בע יעבצ 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 

 נטיות.רלבה השות התקינה והחקיקסוג א' העומד בדרים יהיו מיחיראה (. Blaוי כינ) 0.5%-ולה משספיגותם הממוצעת אינה גד

 י הקונה. "ע וחרבנשוון ולג ורק מאותה סידרת ייצור בהתאם לדגםאריחים אך בכל מידת אריח יותקנו  

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

  ין צורך בשיפולים.יפוי קשיח אוץ מחופה בחהם קיר החבמקומות ב קשיח.

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

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

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

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

 (. LAPPATO" )יק חלקיתבר"מ ורתהיה בגימות הסדר חת מביןלפחות א

ב ביותר וקר וןוגבחרת , בין אריחים(. אחת בגוון אפור והאגותפו -ישקים רובה )למילוי מ בין שני גוונים שליציג לקונה בחירה כר המו

 ע"י הקונה.שנבחר יח ראשל ה לגוון השולט

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

וי מדמהם  ון בהיר ניטרלי, אחדובג יהיה צעיםהמו ת מגורים. לפחות אחד מבין הגווניםימוש בדירוונים נפוצים ושכיחים בשגודוגמאות/ל

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

אריחים מסוג סוג א'. . מס" 60/60ות יחים במידרא: (שמש ומרפסתמרפסת שרות, ם, שירותי,רחצה  )למעט חדר הירהד לבכריצוף  -

 פורצלן(.  יטנגר) ןרצלפו

 ס"מ. 33X33 ס"מ, 30X30אריחים חירת הדייר ממידות בל: פסת שירותרמם/ותישיר/רחצה רדבח ףריצו    -

 . (ןצלגרניט פור) פורצלןמסוג  יחיםרא. סוג א'     

 מ.ס" 33X33ס"מ,  30X30אריחים  יר ממידותלבחירת הדי במרפסת שמש: -
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עיל ת למידות האמורומעלה על המוכר להציע בנוסף ל"ר ומ 15 ןבמרפסות ששטח .(לןגרניט פורצ) לןצרפומסוג  . אריחיםא' גסו      

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

 

  קירות:חיפוי  (4) 

 א' העומד בדרישות החקיקה והתקינה הרלבנטיות. )בחירת סוג וגס (ן)גרניט פורצל ןלורצה או פקרמיקחי יריהיה מא חיפוי קירות י:לכל  

רו ע"י הקונה. מאותה סידרת ייצור בהתאם לדגם ולגוון שנבח ורקו אריחים אך (. בכל מידת אריח יותקנלטת המוכרהינה להח יחראה

ת האחרות תוצענה מבין אלה : ידווהמ ס"מ 60X30 תהיההן  אחת מ חות :לפ תוידות שונחים בשלוש מיאר 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 הדלת לפחות. מעל ישנה ללא רת הקות במידות לבחיירוי קפוחי: ה(ירדבהקיים  פי)ל יהטבמבחדר א  

 קרילי.טיח + צבע א – פוי ועד לתקרההחי

 –רה לתקד 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

 אחורי רות תואם מקי יחיפו - BIידת .  כאשר התנור אינו ביח(ח העבודה )מעל ארון תחתוןטשאורך מ ות לכלס"מ לפח 60בגובה  ח:טבבמ 

 ילי. צבע אקר+  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      

 רות. הקי

 

  הערות:

 ר מעבעת נילמדרישות התקנים הרלבנטיים  פילודין האות באזורים הרטובים ייאטמו לפי הור ות והנקזיםרצפירות, הקה ם:איטו

 מוכים.יין/חדרים סבנ ימים לחלק  

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

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

 ם".ם שלמיעד גובה "אריחיו לפחות, אלה בטב המצויןבה לגועד  עשהי ותגובה חיפוי הקיר  - פוי קירותיח 

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

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

   ןוכנית המכר, וככל שתותקו בכלל, בתא/יק ובמדו ,תסומן הכרחבהר כי לא במו ,באם תותקן– תרה/ו, קוהולרגפ 

  לב.ו/או משויניום אלומ ו/או פלדה אוו/ עץ ו/או בטוןמ יהתהיה עשו        

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

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

נדרש  לריצוף טראצו לפחות. מ"מ 3של  (תופוגח בין אריחים )מרוו ביצוענדרש , לריצוף וחיפוים ניתקלפי דרישות ה – ת(וגומרווחים )פ

 לפחות.מ"מ  1 מרווח של

 

 :תוארונ 3.3

 

  ן:תותחח ארון מטב  3.3.1

 ורכו לקירות המטבח.כל אב דומצמטבח תחתון ה רוןה יותקן אדיר לכב           

 המפורטות להלן: תוהארון יבוצע בהתאם לרכיבים ולהנחי 

הכנה לכיריים  ,יורלהתקנה שטוחה של הכ כיור, חיתוך פתח המתאיםת למדפים, תושב תות, מגירות,כלול דלהארון י -

 נה למדיח כלים. , הכה(תצהלונקודת חשמל  גז לבישולדת נקו ,הטוחקנה שתים להתאמ תחפ )תושבות וחיתוך ותנבומ

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

 ריצוף.י הס"מ מעל פנ 90-שטח העבודה יהיה כגובה סף עליון של מ •

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

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

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

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

ת וליסנה בעלות מהיית תו. המגירוומקע לולכגובהו ת, לכל חולפ מס" 60ות ברוחב רגימ תהארון יכלול יחיד •

 ופיות ממתכת.טלסק

ם נייות מכו פתרונ, יותקנינה של הארוןנדרש ולא יותר. ביחידת הפ םאארון המטבח התחתון יכלול פינה אחת בלבד,  •

 ערך.נשלף כדוגמת מג'יק קורנר או שווה  לאחסון

 לן:לה טיםהמפור כיביםלרם תאבהות המטבח יהיו נרוא יסוגי ציפו    -

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

 ה.קיימציפוי פנימי וגמר מדפים: מלמין או פור •

 :ר כמפורט להלןגוונים שיציג המוכר ו/או הספקים שיבחר המוכם ונה מתוך סוגיניו יהיו לבחירת הקוסוגי הציפוי וגוו   -

אחד מהם בגוון בן ול עבצבירה, אחד מהם לבחים שונים וונג 5ות נה לפחי הקופנב יגהצכר לני: על המווציח יציפו •

 ניטרלי.

  ציפוי פנימי: בגוון לבן. •

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

 אלים המובנים )למליהכלים החשנת קתהו לשיועד במקומות, יםדפלרבות דלתות ומ ו,תומק את ארון המטבח בשללספ

 לרבות ההכנות הנדרשות.ים( חלל

ור לכיבחלל שמתחת  תותקןהכנה למדיח שה במקום המיועד למדיח, ניתן חבלרוכשים המבקשים להתקין ארון מט -

 ישמלושקע חמטבח ה רתקען ח לביוב ולסיפוימדה לעתידי ש ברז, חיבור :3.6בסעיף  תכלול את הנדרש המטבח. ההכנה

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

 

מ"א  1עד  מירציע לדייר לההמוכר יהיה רשאי לה תכנון המטבח הספציפיל מהאתהבחדרים ומעלה,  4.5: בדירות הערה

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

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

 ארון.ה

 ;שךראה הערה בהמ מידות: (1)  

    

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

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

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

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

 אי ביצוע זה(.  גיןיכוי בינתן ז. לא יכל היקף המשטחכולל אף מים ב ,ככל הנדרש חטעם עיבוד בחזית המש מוגבה

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

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

  .וח בודד אחד(בהדבקה ולא לר יהיו אבן קיסאבן טבעית או ת הוחול)

   

 אין.ארון מטבח עליון:  3.3.2 

 ןוראמ"א  1מיר עד לה ציע לדיירלה יאשה ריהיכר המוי יפפצהסח תכנון המטבל מהאהתב ,חדרים ומעלה 4.5 רותבדי: הערה

 מ"א.  2ליון יהיה מטבח העואורך המ"א  5התחתון יהא  חבכלומר, אורך ארון המטמ"א ארון מטבח עליון.  2 -תחתון בטבח מ

 :כמפורט להלן ת הצעת המוכר יתוכנן הארון העליוןנה לקבל אהקוהחליט 

 .ותינפ לאי לרציף והמשכ ההיי ןהארו  •

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

 פה(.לכלפי מעלה )מגנון קנות העליונים תהיה הארו תחיתשפ
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 ול לפחות מדף אחד לכל אורכו.עליון יכל טבחארון מ  •

 ח התחתון.מטבה ןארולגבי  המפרטת שורילדון יהיה בהתאם יעלה חוציפוי ארון המטבנה מב  •

    .ראה נספח ג' :הכיור, הסוללה, החיפוי , משטח העבודה,המטבח תוונאר לזיכוי בעד ירמח

 

 5Pה רמבמים ב דהמיאו סיבית ע MDF, (סנדוויץ'לבוד ) עץמ עשויתחתון  ארון יותקןבחדר רחצה כללי  ציין(:אחרים )ארונות  3.3.3 

ל דלתות, ולהכ ס"מ לפחות 80י של ימלמינבאורך  ת הקונה. הארון יהיהחירלב חנואו מה תלוי יה. הארון י310ENן קת פיל

 .ס"מ 45X25דותיו מיש משולב בכיור/ ניאו קוורץ  שיש /מחרס  ליעבודה אינטגררים בלתי מחלידים, משטח מדפים, צי

    ן.יא :הצחהר ד ארוןלזיכוי בע ריחמ                   

 

   :תהערו

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

 ך.מטר אור 1.25-פינה לא יפחת מ כלמ ןטבח תחתוי של ארון מך המזערורהא 

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

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

    ארונות. ה רךבאו יכללו ונותרהא ךוהמשולבים בתרר( ט מק)למע ביו"וכ כיריים

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

 ם אלו לצורך תחזוקה.ח/יפשר גישה לפתלא פתח/י גישה לקולטן/ים משותפים. יש

 .רוכשאת ה הברחהה תנחבו במועד ו בעמנים שהחברה תקזח ולהי וח על בחירתו על פונה לדוהקות באחרי (3)

 כביסה: תים לתלייתקנמי 3.4

 ממרפסת השירות יותקן מתקן חיצוני לתליית כביסה.

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

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

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

, יר המבנהוונת על קגולרפסת שמש, שמשמעו מתקן ממתכת מר/משווה ערך בחצקן אפשר שיותקן מת לדירות הגן:      3.4.2

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

  ס"מ. 160מינימלי של  

 3עם עמוד הכולל לפחות ה( סתובב )קרוסלן מי החלטתו, להמיר מתקן זה במתק"עפ יהיה רשאי, ריבדירת הגן הדי -

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

 .UVהיו איכותיים, עמידים לקרינת בלים ינים החקתבכל המ 3.4.3

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

 טחשמה עליון שללס מפ ין.ניהבל הגשם ש מיף סואישינוקז למערכת  וןטבמיותקן משטח הפרדה  הכביסור מסתכל 

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

 בגובה של    כביסה ייתמ"ר לתל 1.7 של הכביסה ובתנאי שיישמר שטח פנויות 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() 

חומר )עץ 
אלומיניום/ 

 חר(מתכת/ א

ה )ציר סוג פתיח
גרר/ נ /כ(ע"כ

 חר(א

 כמות ומידת
  חפתה
 וחב(ה/ ר)גוב

חומר )עץ 
 /םיונימאלו

 מתכת/ אחר(

ה חיתפ גוס
 כע"כ//)ציר

 נגרר/כיס/אחר(

דת כמות ומי
  הפתח

 ב(ה/ רוחבו)ג

 /חומר )עץ
יניום/ ומאל

 מתכת/ אחר(
 חומר שלבים

ר/ יצ)הסוג פתיח
.ע.כ/נגרר/ כ

 כיס/חשמלי/אחר(

 כניסה

1 

 הציר רגיל פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

100/205 --- --- 

 רוידחדר 

1 

 כע.כ. ררגנ אלומ' מזוגג

--- 

--- --- 

1 

 אלומ' אלומ'
 חשמליגלילה 

 דניבוי ייגכולל 
250/210 --- 250/210 

 מטבח

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  מזוגג 'מואל

--- 

--- --- --- 

---  120/100 --- 

חדר שינה 
 2ורים ה

1 

 רגילהר צי עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ ומ' מזוגגלא

1 

 ניידגלילה  אלומ' 'מולא

80/205 120/100 120/100 

  ממ"ד
)משמש 

  רכחד
 (1 שינה

1 
פי פלדה ל

 א הג"
 ציר )רגילה(
 פתיחה חוץ

1 

 גגאלומ' מזו

ציר רגילה או 
 כ.ע.כ

לפי הנחיות 
 "אהג

1 

 C.V.P 'ומאל
 או לכיס ררנג

ת החלטלפי  ע.ככ.
 100/100 100/100 80/200 ההחבר

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
 ים/יסים, הנגררתנגד גז, הדף ורסה לדם, פשתיי חת אואף כנ

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

ח. רחצה 
 כללי

1 
 +עץ 
 אור -צוהר/צו

 ילהגר ציר

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

80/205 --- --- 

שירותי 
 חיםרוא

1 

 גילהרר צי עץ 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

70/205 --- --- 

מרפסת 
 שרות

1  
 עץ 
 

 ציר רגילה

1 

 רר כ.ע.כגנ גגוזאלומ' מ

1 

 כע.כ.נגרר  אלומ' אלומ'

80/205 170/100 170/100 

 

 :ותואחר טבלהל תערוה

ניגרר רגילה+ משתפלת, ה יחתפ=  יפ(ייק)דר נטוי בס(, לת )נטויפתשמ החיפת= קיפ יחה, פתוג = סהרגיל ציר= אלומיניום, ומ' לא :ביאורי מילים .א

ה, מעל ל כלפיס נגל= תריגלילה  ,קבועהעל כנף  אנכית ועהבתנת חא = כנףגיליוטינה נגררת על כנף ו/או לתוך גומחה )כיס( בקיר,  ף= כנכ.ע.כ 

  .ו/או חשמלי )ידני( עהבאמצעות רצו

 לסה"כ הדלתות/ םיובלבד שהכמות הכללית בדירה תתא הבלבט םמחדריאחד של  רבתיאוולות להופיע כי יםרדחי משותפים לשנ, נותחלו/דלתות .ב

 חלונות המצוינות בטבלה. 

לים ומופע ריחים חבוייםערכת במ לתית )ביטחון( בעראשסה פלדה לכנידלת מגן מרט להלן: תהיה בהתאם למפו -ורים גמהלדירת  כניסההדלת  .ג

, (טלסקופית)פנורמית/ עינית הצצה ,סגר בטחון פנימי נוסף כמפורט להלן:ם יבלרבות רכי 5044מס'  תקן ישראליל תמאותה יילי מנגנון גלעל יד

 1.25בעובי של  מגולוונת דהפלמשקוף בניה מ .ירהדלת ומספר ד תחתון, מעצור ףשת סמבר ,ה ו"רוזטות"ענידית  ,מערכות צירים, מגן צילינדר

 .רכסה תהיה בגמר וגוון לפי בחירת המוינהכ דלת ן:גוור ומגנור. יו בצביעה בתהי וףקשמוההדלת  . כנףלפחותמ"מ 

 . 5044בת"י רט כמפוהכול  2 אי סביבהעמידות בתנה בעלת דרגת פריצ כנגד הליקיימת בדירה(, תהיה בעלת אמצעי נע )באם דלת יציאה לגינה:

 ירת המוכר: חבל, הלאמ נה יהיה אחדה לגייציאעי נעילה כנגד פריצה" בדלת מצ"א
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 חים בבניינים.תפסורגים ל – 1635ת"י בו דרישות ימת קיתמיחה שלפת סורג(.  1)

כנון התת המפורטות בתקנוות ם לכל הדרישיי העונמנגנון גליל מוזז באמצעותריח העם ב ןוי(. מנעול תחתון חבוי לדלת סובבת ומנעול על2)

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

  2.92ת בתקנות התכנון והבניה, סימן ז' תקנה וטנון גלילי העונה לדרישות המפורמנג ידי עלים עלופם המבריחי 4בעל  בטחון לועמנ. (3)

 (. 2 –)אמצעי 

                              .לה חשמלייס גלי(. תר4)

 רה(,בדי י הקייםלפצה )רי הרחרות ולחדהשי תספמרל ,יםלחדרהכניסה ות לתד ן:יו בהתאם למפורט להלים יהורמגם בדירת ההפני תתודל .ד

ולא ידים למים יצוניים עמח לוחותויה משע כנף הדלת תהיהעל חלקיו ובפתיחת ציר רגילה.  23ישראלי מס'  ןקתהיינה דלתות לבודות בהתאם לת

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

התאמה לסוג קנו בם יותיריצס"מ לפחות.  7יהיה מחומר פולימרי עמיד למים בגובה   הכנף תריים, אחר. החלק התחתון של מסגקקה, טיסואק

ישות ויעמדו בכל דר םמיל םדיעמייהיו ים והדבקחות . כנף הדלת לרבות לולפחותם דיצד 3-פה ב( מצוקנט) –כנף הדלת היקף  דלת והמשקוף.ה

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

וון תואם ובג רמגב ץע פולימרי או לבשותעל ה, ב23בהתאם לתקן ישראלי  יהיה משקוף הדלת:. דיםתכת משני הצדת מפנוי" וידיו-פוססיבובי "ת

הדלת. בכנף  אור-צו/פנוי" וצוהר-, מנעול סיבובי דמוי "תפוסהאמבטיה בחדר ו יהיה עמיד למים.ף לאחר התקנתמשקוה .הפסי אטימ כלוללת וידל

 3נה ציג בפני הקוהל כרומהספקים שיבחר המוכר. על מוכר ו/או הגו הצישידוגמאות מגוון ונה מתוך הק בחירתבהתאם ל: יהיה יםגוון דלתות הפנ

    ן.בללפחות, אשר אחת מהן היא בגוון לבחירה  ת שונותיופשרוא

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

תקן  והחלונות ורכיביהם יהיו בעלי ת. (מ"מ 6 אויר של וחמרועם , םמשני הצדדי תוחפל מ"מ 4 )זיגוג בעובי ביניהםרווח אוויר זכוכית עם מ

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

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

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

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

 .םהקיים בתיאור הדירה( יהיו בעלי תריסיי לפהכל ) בחומטרותים, שי דרח ,אמבטיה דירה, למעט חדר: פתחי התריסים .ז

)ככל  מוגברת מהבין השלבים לאטי במילוי פוליאוריתן מוקצף כולל אטם גומי םילה או הזזה יהיו שלבי התריס עשויים פח אלומיניובתריסי גל 

מ'  2.50ברוחב  דיור ובכל הפתחים חים בחדר הבכל הפת. ןוהוראות היצר חפתה תהתאם למידויהיה ב . עובי הפחאות היצרן(דרש עפ"י הורשנ

 נון פתיחה ידני.גנריס גלילה עם שלבי תריס כנ"ל עם מנגנון חשמלי ומיורכב ארגז ת ומעלה

קיר החוץ לוורר מכני עד אבמ דיצינור מצו יבוצערור ישיר לאוויר החוץ, בחים ללא אוום סניטריים ובמטבחדרי שירות, בחדרי - אוורור לאוויר החוץ .ח

 כיסוי. לרבות רפפת

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

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

 "(.בעמומה )"חלשקופה או  ,בטיחותית כיתוזכ ןקתות ונות(,)באם יש חלושירותים רחצה רי בחד .י

  חון/אש.טבו דלתות תכן ויותקנת בקומת קרקע יוירהנחיות רשות הכבאות, בכניסה לדלפי מהבניין: מת היציאה דלת כניסה לדירה/ות בקו .יא

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

 חה.יפתג הפתיחה וכיון התריס, לרבות סו/שינויים במידות הפתח, סוג החלון תכנוי "חילוץ פתח"מכות כפתח שיוכרז ע"י הרשויות המוסב בנוסף,

 2 -כדלת וריצוף הממ"ד גבוהים סף ה ונית.חיצ נגררת,/ומה, הנפתחתדלת פלדה אט למרחב מוגן הינהניסה דלת כ :העורף פיקודלפי דרישות  .יג

 תחי אוורור מעוגליםפ + זיגוג וכן םכנפיים לפתיחה. חלון אלומיניו 2 ו/אורות לכיס תיים, הנגרירה. חלון פלדה כנף אחת או שעל מפלס הדס"מ מ

פתח ד וליע"ג הקיר  קוד העורף(,פיות הנחי לפי)סינון אויר  מערכת התקנת לפרוק.לנצ'(, וניתנים דה )פם בדיסקאות פלחסומי בקוטרים שונים,

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

"י שהוסמכו לכך ע "י הגורמיםספת עות נובדיקת תקינות ואטימייב "י הרוכש, יחערוקו יפלכן ף, העור שרו ע"י פיקודאוונבדקו תו והתקנתו נתקיש

ר הביצוע בפועל יצוע בפועל יגבביות המכר ו/או במפרט המכר לבין התוכנהמצוין ב סתירה בין עת ספק יודגש כי בכל מקרה שללמני עורף.פיקוד ה

 פיקוד העורף. ם הנחיות מעודכנות שלאהתו
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אביזרים  ך בהתקנתהצורעקב , "נטו"תחים אינן מבטאות מידות פו"מ, ות בסמשוערבניה , הינן מידות 3ס' מרטות בטבלה המידות המפו – תמידו .יד

 מסך קירותות/ חלונות/ויטרינות/תשל מלבני דל ,יניהםלים היקפיים למיפרופמשקופים ו מסגרות סמויות וכןאו /סמויים ו ון: מלבניםכגמשלימים 

  ון והבניה.בתקנות התכנכנדרש ים אלו לפתח שטח,/ממידותלא יפחת  יםמתקבלודל הפתחים הבכל מקרה ג .ין(י הענ)לפ

 

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

 ןמיתק                                   
 מיקום

 חיםשרותי אור מטבח
 ירחצה כללחדר 

 )אמבטיה(
מרפסת 

 שרות
 אחר

  טבחר מוכי
 ת/כפולה()בודד

ת מידו
 )בס"מ(

 --- --- --- --- ראה הערה )א(

 --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- ראה נספח ג' ₪ י זיכו

 כיור רחצה

דות מי
 )בס"מ(

 --- --- וןמשולב באר --- ---

 --- --- 3.3.3ראה סעיף  --- --- סוג

 --- --- אין --- --- ₪ יכוי ז

 ידייםטילת נכיור ל
 '(ג) '(א)

 מידות
 )בס"מ(

 --- --- --- הערה )א( ראה ---

 --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- אין --- ₪ זיכוי 

וארגז  אסלה
 '()בשטיפה

מידות 
 "מ()בס

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

 --- --- א' א' --- סוג

 --- --- אין ןאי --- ₪ זיכוי 

 אמבט/ 

 )ב'(קלחתמ

מידות 
 ()בס"מ

--- --- 
 אמבטיה

 (ב) הראה הער
--- --- 

 --- --- סוג
טיה אמבא' )

 (אקרילית
--- --- 

 --- --- אין --- --- ₪ זיכוי 

ם קרים סוללה למי
 כיור,ים לחמ/

 )ג() ד(מהמשטח

 --- --- (גהערה ) הרא ה הערה )ג(רא  (גרה )ראה הע דגם 

 --- --- א' א' א' סוג

 --- --- ראה נספח ג' ג' אה נספחר ראה נספח ג'  ₪וי כזי

מבטיה ה לאסולל
 )ה( למים קרים וחמים

 --- --- (גראה הערה ) --- --- דגם

 --- --- א' --- --- סוג

 --- --- ראה נספח ג' --- --- ₪  זיכוי

חת למים סוללה למקל
 )ה( םקרים וחמי

 --- --- --- --- --- דגם

 --- --- --- --- --- סוג

 --- --- --- --- ---  ₪זיכוי 

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

 --- יש --- --- ---



 מותנה בהיתר בניה
ולפני קבלת  רךרט נעמפ ןויות השע"י ר ויים רקלשינכפוף היתר   תכנו

 

                      ___________                                           ____________ 
 רחתימת המוכ                                                            הקונה חתימת           

 

 , ג'ב'א', ם נספחי

 29  תוךמ 17 'עמ 14.07.2021 :תאריך /10רש מג / 14רה משהב"ש מהדו –מפרט מכר למשתכן עיר היין, אשקלון /  / סו ובניו בע"מבג וברטאל / יהמסד לאיכות הבנ

  

 ןמיתק                                   
 מיקום

 חיםשרותי אור מטבח
 ירחצה כללחדר 

 )אמבטיה(
מרפסת 

 שרות
 אחר

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

תריס הגנה הזנת חשמל, כולל 
 .סגירהקולת שומ

 --- יש --- --- ---

 לחיבורקוז, יחיבור למים ונהכנה 
 )ח(כליםמדיח 

משולבת בניקוז כיור ההכנה )
 .(חהמטב

 --- --- --- --- יש

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

 --- --- --- --- 1 )הכנה( )י(לקודת גז לבישונ

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

 

 :ואחרות טבלהל ערותה

 .אחר שצורף להסכם הרכישה(או במסמך  בטבלה, צויןבאם  קעל רבפו)הקיים 

על כל חלקיו ובכללו  1205אלי, ת"י תקן הישרהישראלית ולקינה אם להוראות כל דין, לתיותקנו בהתקני התברואה והכלים הסנטריים ייבנו ומת :הערה

ות ובהתאם להנחי 1205לת"י  5למעט חלק רבות ונספחיהן, ברות שהתקנה לקבוע מידות –נספח א'  3חלק  כדוגמת ספחים למידעחים מומלצים ונפנס

 ת להלן:ורטוהמפ

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

כיור  .נירוסטה סילי קוורץ/ ס/: חרהקונה לבחירתמר הקערה וח. "מס 80/46 ידותבמ כפולהקערה ס"מ או  40/60ות בודדת במיד מטבחקערת  -

במידות . חרס :(יות משהב"שדרש בהנחבאם נ) דייםילת יכיור נט חר ע"י החברה.ן/ספק, שיבבמידות לפי היצר שולחני )אינטגרלי(: רחצה

 .ס"מ 25/40

 יכלמ תהיה תלויה או מונחת. באם האסלה . לבחירת המוכר (קבלו-מונו) ה צמודמזוגג עם מיכל הדח חרסמם תהיה אסלת שירותי: ות/אסלה )ב( 

וד בכל מידותיה, חלקיה הדחה תעמרבות מיכל הסלה ל. האליטר( 6וארוכה של ליטר  3של בעל קיבולת הדחה קצרה דו כמותי ) חרס :חההד

ונים של הפנים העליגובה  .הרלבנטי ילישרארישות התקן ההעומד בד צירי נירוסטה בעל ,בדכ :אסלהה שבמו .1385ת"י  תוורכיביה בדריש

לות ים של אסדגמ 3לפחות קונה המוכר להציג לבחירת ה על דגם:(. ס"מ בהתאמה 38,40ס"מ ) 1מכסימלית של טיה ס"מ בס 39: האסלה יהיה

 ישנה.הארץ, ככל שאחת מהן תוצרת  בדרישות המפורטות, לפחותהעומדות 

יציבותה, הכול בהתאם  בטחתלה קפיהומוגני, בעלת חיזוק הי מ"מ 3.5בי חומר אקרילי בעומ תהיההאמבטיה "מ. ס 70/170במידות  בטיה:מא

 לכל דין.  

 ת אחת(עזרת ידיים ב)ויסות מים חמים/קר תיומנגנון קרמי דו כמ רבל /מיקסר בעלעיו בציפוי כרום ניקל, דגם מיה וחמים מים קריםל הסוללות לכ  (ג)

 .ת בארץ ה הרלוונטיהתקינ למים חמים העומדים בכל דרישות סדרות 3וך לבחירת הקונה מת געל המוכר להצי". ויכללו "חסכמים

טבח יהיה מסוג מדה או הכיור. ברז הישור משטח העבומפרח והם ימוקמו על -ים מיקסרזים מדגמיותקנו ב כיור המטבחבכיורי הרחצה וב -

  ס"מ. 15ס"מ עומק  15גובה  :הרחצה תהיינכיור  זס"מ. מידות בר 25ס"מ, גובה  20ק ן. עומידות להלף במברז נשל

 .רום ניקלבציפוי כ, רבל מיקסרמעדגם:  :(ש בהנחיות משהב"שבאם נדר) םת ידייברז נטיל -

ט מתלה מתכוונן מושורי, וכן צינור שרה תחתית למילוי האמבטי הקיר, הכוללת יציאהוקרים, מיקס מ םתותקן סוללה למים חמי באמבטיה: -

 חות ומזלף.ס"מ לפ 60 קופי ומוביל אנכי באורךסהחלקה טל

 .שידרש()ככל  ניל יברזו: חיבור לביוב, כוללת השטיפת אסל ארגז/יורים וכיהתקנת  (ד)

 .: לבןגוון הקבועות (ה)

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

 .רהמשקולת סגיתריס הגנה ו , כוללכביסההמייבש מ דיםליטת אפ וללשרו

 חיבור לביוב, ולסיפון קערת המטבח.ה לברז והכנכוללת: טבח במלמדיח כלים  הכנה (ז)

 .א אביזרי קצהללת, צנרת נחושת בלבד רבאם לא נאמר אח: גזהכנה לנק'  (ח)

 .ם קרים בלבדמי אסלותב .נטילת ידייםלרבות כיור רחצה וכיור  טריים,הסנ )כללי(. יעשה לכל הכלים רים וחמים:חיבורי מים ק   )ט( 

 ופקת מהרשת העירונית.המסמפרטורה מים בטקרי  :מים קרים (י)
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 או הכיור.  העבודהמישור משטח  על= קרי ברז הממוקם  חרפ קבוע. מתוך שרוולראש ברז הנשלף  נשלף = (יא)

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

 ו/או שניהם. ברזו לפיית ש מקלחת ו/איאה, של מים חמים/קרים, לראת כניסה/יצרפוץ( = חלוק)אונט דרך-רב

 

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

 . אש(ת כיבוי עפ"י דרישו וכמות, )מיקום מתזי כיבוי, יתכןלציה. האינסט מהנדסמיקום וכמות עפ"י החלטת ב, קרהך לתבקירות או בסמו

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

 ו/או אחר, שרות ו/או במסדרון במרפסת  מפוצל,או /ו מיני מרכזילמזגן  מיועד. מיקום יידלמאעד המיויועד למעבה, עד המיקום מהמיקום ה

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

 האקוסטיקה.

ערכת נדרשה מהוראות כל דין. עו בות אשר נקבעפ"י הדרישה ותהי סולארית צעות מערכתבאמות הספקת מים חמים לדיר :יםמום חימ  3.6.2

   .579לדרישות תקן ישראלי  היה בהתאםת, התקנתה תסולארי

לתכנן  מאפשרהולל מפסק כ( הזמן )טיימרמלי והתקן קוצב זר חשום עם אלמנט עימח הכוללאגירה )דוד( לכל דירה יותקן מכל     3.6.2.1

 . "()"שעון שבת זמני ההפעלה ראש אתמ

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

 .לחימום המים )טיימר(התקן קוצב זמן ו 

 ניהם.מיר מבאו מהמפורט להלן לפי המח דיןהוראות כל אגירה לא יפחת מיכל הנפח מ 3.6.2.3

 ;ליטרים 120: תולבקיב חמים למים)דוד( ה כל אגירימ 3.6.2.4

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

 כיור נטילת ידיים.. טיהאמב טבח ורחצה,מקערות  :ר מים חמים לכליםחיבו 3.6.3

 (.רז אחד לדירהב – פסת שמשלמרביציאה ) .יש: לי""דברז   3.6.4

 ה(.ברפי החלטת הח)מיקום ליש  :ים לדירההכנה למונה מ 3.6.5

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

 ז ועד נקודת הגזממקור הספקת הג בדירהת גז , מחיר הדירה יכלול צנריש :טבחז במעד נקודת הגקור הגז וממ הצנרת גז בדיר 3.6.7

  .יונה גז דירתשית במטבח וכן הכנה למהרא

 : יש.ז לדירההכנה למונה ג 3.6.8

 

עלי כל בדו לשמש את כזית שנועמר רת של מערכת גזקנים או צנ, מית1969 -ין, תשכ"ט ב( לחוק המקרקעה )59מובהר בזאת כי בהתאם לס' 

 .המשותף שרוק, יהוו חלק מהרכוסת הניתנים לפיו, מונה או הדירות או חלקם, למעט מיכל
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 (טבלה זולאחר )ראה הערות  ורתל ותקשמתקני חשמ – 5' בלה מסט 3.7
 

 נספח ג'תקע ונקודות טלפון, ראה  תמחיר זיכוי לנקודות מאור, בי

 

 

 2בדירה הכוללת  יהוט של הדירה.רן ובהתאם לתכנון העמדת הם לטבלה המפורטת להללפחות בהתאיו קשורת יהמתקני החשמל והת יקום וכמותמ

 .פחת יעודי לקומה רבכל קומה לוח חשמל משני עם ממסובנוסף יותקן שי עם ממסר פחת שמל ראראשית, לוח חה הות ומעלה יותקן בקומקומ

 

 מיקום
 נקודת מאור

 ,תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע בית
 מעגל

 ור משותףמא

 תקע יתב
כוח במעגל 

    ותףמש

 תקע בית
 לבמעג כוח

 נפרד

 נק'
 ;יזיהטלוו

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

 אחר/ הערות

 לדירה הכניס
 המבוא או

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 אינטרקום -

 חדרלתאורה  קמפס -
 .מדרגות

כולל  יח חשמל דירתלו -
 סמיכותרה )ניתן שיהיה בסגי

 אה(סה או למבוכניל
  /ארון תקשורת -

בית  כולל ,טלפוניה/טלוויזיה
 תקע בתוכו

 דיור חדר
 לאוכ ופינת

2 3 - 

 
 
1 1 

וספת ת -יס חשמלי תר תוכנן
ת קודת חשמל להפעלנ

זה נרשם  גם  )תריס התריס
בהמשך  מרפסת שמש

 טבלה(ה

 זדורפרו

 
1 

1 - - - 

מ'  3דור באורך מעל בפרוז
ת פנייהכולל  רוזדוראו בפ

נקודות מאור לפחות  2"ר", 
 מחליף.+ 

 1 בחטמ

 
 
 
2 

גת הגנה )בדר
44IP) 

4 
 

דרגת הגנה )ב
44IPם ( מחולקי

ם גלילשני מע
נים מהלוח המוז

י ע"י נדירת
 2.5 מוליכים

 ממ"ר בצנרת

4 
פרד, כ"א במעגל נ
 עבור:

רר , תנור, מקמדיח
אזי עבור תלת פ 1+

 ,יריים חשמליותכ
 2.5כים עשוי מולי
 תבצנרממ"ר 

- 

מיקום בתי התקע יהיה מעל 
ככול  השטח העבודמ

התאם לתכנון האפשר וב
בתי התקע עבור  .המטבח

 בורשמליות ועכיריים ח
ימוקמו מתחת  המדיח

 שטח העבודה.למ

 שינה  חדר
 עיקרי  
 (הורים)

1 
כולל מפסק )

 ( למנורה מחליף

4 
ד )שניים לי
 המיטה(

- 1 1 - 

 ממ"ד
נורה לפי מ

פיקוד נחיות ה
 עורףה

 לפי תקנות פקע"ר 1 1 - 3

 צהרח י/חדר
או  )אמבטיה
 (מקלחת

1 
 תמוגנמנורה )

 מים(

1 
)בדרגת הגנה 

44IP) 
- 

1 
 לתנורתקע  תבי)

 (חימום
- 

 ע לתנור חימוםבית תק -
 סק דו קוטביימותג עם מפ

חוץ לחדר סימון מעם מנורת 
 הרחצה.

ימותג עם  –דוד חשמלי  -
ו קוטבי עם נורת מפסק ג

מחוץ  –זמן  קוצבו סימון
  ר הרחצהלחד

   -כני + מפסקרור מאוו -
 דרשהיכן שני
 

 - - - - 1 םשירותי

 ן,בהעדר חלו
וורור מכני + אהכנה לנק' 

 דרש.היכן שני -מפסק 
 

 מרפסת שרות
1 

 ה מוגנתמנור)
 (מים

- - 

2 
 44IPה רגת הגנבד

סה למכונת כבי
 ולמייבש

- - 
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 מיקום
 נקודת מאור

 ,תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע בית
 מעגל

 ור משותףמא

 תקע יתב
כוח במעגל 

    ותףמש

 תקע בית
 לבמעג כוח

 נפרד

 נק'
 ;יזיהטלוו

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

 אחר/ הערות

 מרפסת
 שמש

1 
 מנורה מוגנת)

מעל דלת  מים
יאה צהי

 (למרפסת

1 
) בדרגת הגנה 

44IP) 
- - - 

ק + תריס חשמלי + מפס
 דני.תיחה ימנגנון פ

 
מודה ליותר במרפסת הצ

זית אחת של הדירה מח
מאור ובית  קודתנו ניותק

 חזית.תקע כאמור בכל 
פסת על ה של המרטחעלה ש

מ"ר בכל אחת  15
בה  ן, תותקחזיתות,מה

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

ת פסת ששטחה בחזיבמר
נקודות  2מ"ר יידרשו  16

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

התאם לתכנון שייצור ב
זור תאורה בכל לפי שרותאפ

 .חלקי המרפסת

 מסתור
 היסכב

 יים()באם ק

- - - 
1 
 ה למזגן()פקט הכנ

- 
 
- 

 

  תרוות לטבלה ואחרהע

 2כוללת רה. בדירה הת הריהוט של הדיעמדובהתאם לתכנון הורטת להלן טבלה המפלל והתקשורת יהיו לפחות בהתאם י החשממתקנ מיקום וכמות

 .יעודי לקומהני עם ממסר פחת שמל משן בכל קומה לוח חסף יותקנובבקומה הראשית, לוח חשמל ראשי עם ממסר פחת ו קומות ומעלה יותקן

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

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

ר מתאים. נרת בקוטצממ"ר, מושחלים ב 2.5במוליכים עשוי  ומתי,ללוח הדירתי/ק ותהמחובר ישיר עהינו בית תקבמעגל נפרד" =  תקע כח"בית  (ב)

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

וץ לחדר חורת סימון מדו קוטבי עם מנ מפסיק ממ"ר בתוספת 2.5 מוליכיםב יבית תקע ממעגל נפרד, עשו=  ור חימום באמבטיהלתנבית תקע  (ג)

 .ה בסמוך לכניסהטיהאמב

מושחלים  ממ"ר,  1.5ים עשוי במוליכמאור ובתי תקע, ות נקוד –ר, מעורב למעגל מאו ע המחוברקהינו בית ת: מאור משותףבמעגל ת תקע בי  (ד)

  . . אמפר 10מע"ז אמצעות ב חההגנה בלו, בהתקנה תחת הטיח. רת בקוטר מתאיםבצנ

סכנת  רטיבות, אוו קיימת בוהיא נדרשת בכל מקום  44IPות ת אטימבדרג פת  בגין אביזרוסהינה תמים:  תאטימה מוגנ ת לבית תקע בגיןתוספ (ה)

 ת.  רות או לא ישירוישיהתזת מים 

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

אין זה  ש על פי כל דין.נדרי כבלים. הכול כשידורליטת חיבור לקלשידורי חובה, כאמור, ואפשרות קליטת בור לחי –טלוויזיה  דתמחשבים, נקו ןבי

  מו בריכוז אחד.  כרח שהנקודות/מוצאים יסתיימהה

 ר דמוי)אביז ל בתקרה, בלדחנדפסק הפעלה, פמהכוללת ה(, אהיל/ ארמטור -יוכיסו )ללא נורה או קירל תקרה ע הנקודה לתאור = נקודת מאור (ז)

  ונורה.  בית נורה ,קונוס להסתרת החיבור לתקרה(

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

 כולל קוצב זמן כאמור לעיל. סימון,נורת דו קוטבי עם מ יקוהמעמד, מפס דנית ליד הדוחון לעמידה חיצוסיק בטסמויה, לרבות מפ

 

  .יש :ורת מאונקוד :קומהכל ב :מבואה קומתיתר מדרגות/ חד 3.7.1 

ם אין )באחדר המדרגות  או מתיתקו צן מתוך הדירה להדלקת אור במבואהלח יש. :אורלחצני הדלקת  יש. :פי מאורגו

 גות.מדר ירלילה קבועה בחדת ש, לתאורי :(ףן שבת )משותשעו יש. :מבואה(

  .כנה בקיררת ועד נקודת ההשומשיכה מריכוז תק צינור וחוטת תכלול נקודת התקשור :טלפון חוץ 3.7.2
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 .זמזם :ילצל .לחצן :סוג :פעמון 3.7.3

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

 (,שקע רגיל)כולל דירתי ולוח תקשורת  (תידבה בערך הרחלפחות לצו ליםודומ 6-פנוי ל םלל השארת מקו)כודירתי  חשמל לוח 3.7.5

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

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

 אמפר. 3×  25תלת פאזי: : ל חיבור דירתיגוד 3.7.7

בדלת הכניסה  וםית למערכת אינטרקמית וחיצונשתית פנירכת אינטרקום הכוללת פעמון, ות. מעש: יקוםמערכת אינטר 3.7.8

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

 בדירה.גורים המ

 ן.אי: גור )נפרדת(ל סנוספת במעג הערכת טלוויזימ 3.7.9 

אשר ישולם  יבור בפועלממיר וללא ח ללא) רב ערוצית יהלקליטת טלוויזים חיבור לכבלל הכנה :טלוויזיההכנה לקליטת שידורי  3.7.10 

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

 שרות זה(.קונה מספק ע"י ה שכ)ללא ממיר דירתי אשר יירדיו ור TV-לחובה  לקליטת שידורי יםבנינ  

 :מיתקנים אחרים  3.7.11 

 תקיןפסת שירות, יש להנים למרפוהם ללא אוורור ישיר לקיר חוץ לרבות במטבחים , בחדרים סניטריים ובמטבחיבחדרי שירות -

 פת כיסוי. רפ חוץ, לרבות רורר מכני לקיינור מצויד במאוצ

ת ת החשמל הישראלירשיבור תלת פאזי ולת תתאים לחת. המערכולבקרה של צריכת החשמל הדירתי ניטורערכת למ  -

 ת תעריפי החשמל המשתנים.זנהותאפשר 

 רישני זרם עבו)שלושה חי חשמליד זרם ססת כל רכיב המודאשר מתבת ייחידת מדידה בלוח החשמל הדירת :מערכת תכלולה

אותם  יגבצורה מקומית ומצת הנתונים ומעבד א חוטי, צג דיגיטלי אלחוטי המקבלור אלת לשיד, יחידת תקשורזי(לוח תלת פא

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

 תם הכספית. ת עלווא "ש()בקוט המצטברתו תהשוטפ נרגיהאתוני צריכת הלפחות את נ ציג הצג י מהרצפה.

רד שבדירות האמורות הותקן נקבע ע"י המשמערכת זו ככל ש יןטל את החובה להתקה הזכות לבכון שמורלמשרד הבינוי והשי

את  למדוד מרחוק הלקוחות המסוגל שמל שלמרחוק בצריכת הח לשליטה נהומ –ע"י חברת חשמל "מונה חכם". )"מונה חכם" 

או ב אונליין )דרך מחשת שירותים ק ללקוחוות ברמת הבניין או הדירה, ולספבתקל , לטפלבכל רגע נתון שמלצריכת הח

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

 .3.5פתחים סעיף  ני ראה גם בטבלתיחה ידלרבות מנגנון פת ריס/ים,הת תריס/ים חשמלי כולל נקודת חשמל להפעלת -

 

 :דירהום, ב/ חימ מתקני קירור     .   4 

 ן. אי :זימרכ מינידירתי  מיזוג אוויר 4.1 

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

  פרדת בכל כאמור, מערכת נ מרכזיתערכת מיזוג מיני הכנה למע צהכוללות שתי קומות כדוגמת דירת דופלקס תבו )בדירות  

   ירה(.דות בדתי מערכות נפרלש הכנה –קומה   

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

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

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

  המערכת להתקנת עד ,סגב בלוח כיסוי ותבאמצע התרסה יכלוללמאייד  "צמה"ה מוצא .הכביסה מסתור לניקוז או רצפה למחסום     

 .לך אופקיבין אם במהלך אנכי ובין אם במהרכה, לכל אותהיה מוסתרת  נרתכל חלופה הצב .בפועל     

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

 ה.כסמ     

 .ראווי מיזוג סמהנד ידי על המערכת לתכנון םבהתא היהי ההכנות מיקום  .4

 חלקי הדירה  רפסת השרות או במ קם את המעבה בתוךכי אין למ יובהר .םהמעבי / המעבה למיקום ומוסתר עמוצנ וני אךחיצ מיקום . 5

 האחרים.     
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יני מרכזית ממצעות מערכת וג לכל חלקיה באשר מיזן הדירה אינו מאפיר תכנווואככל שעל פי קביעת מהנדס מיזוג ה .: איןפוצלמזגן מ  4.2

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

 מים.  ניקוזצנרת גז ו

(. יםלצעיליים )מפו להתקנת מזגנים הז כהכנוצע גם צנרת ניקותבטבח( המומחדרי הדירה )למעט בחדרי הרחצה, השירותים  בכל אחד 

מהנדס  ול בהתאם לתכנוןהכפון מתחת לכיור, ילופין לסיפה או לחעד מחסום הרצ רצפה ומוצאה יהיהלוי הר ובמיקוז תוסתר בקיהניצנרת 

 סתר עם אביזר חרושתי מתאים וסגור עם פקק.טלציה. מקום מוצא הצנרת יוהאינס

, לרבות 5חלק  994לי ישרא ף ולתןטי פיקוד העורמפרם להנחיות ואלי/מפוצל בהתלהתקנת מזגן עי הכנות תבוצענה ן הדירתיחב המוגמרל 

ז היחידה כלפי המרחב חוץ וברז שני המאפשר ניקו היחידה כלפי ברז לסגירת מוצא, זרי אטימה תקנייםלעיל, אבי ז כמפורטצנרת ניקו

 המוגן.

המשלבת  עורף,יקוד הומאושרת ע"י פ 5 חלק 994אלי ררישות תקן ישלארית, העונה לדת מודוניתן להתקין מערכהמוכר  רתילחילופין ולבח 

 להתקנה. שים כהכנותבים הדרובמכלול אחד את כל הרכי

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

 רה זו.ים( להנמכת תקתז/ם )ראש/י המיבה הספרינקלרכש להתאים את גויב הרוקרה )מסתור(, מחות

  .אין :ת בבנייןכת מרכזימיזוג אויר דירתי הניזון ממער  4.3

  .ןאי :עלת אפשרות להפרדת חימום מים וחימום הדירהירתי עם רדיאטורים למים, בדי תנור גז דסקה הפועלת על יה מערכת  4.4

 מוגן. שקעחימום הכוללת לתנור נקודה  ה תבוצעיאמבט בחדר. : איןמלעל בחשחימום הפותנור   4.5

 אין. :קונבקטורים חשמליים  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"דרישי ככל: הבדיר: טומטית )ספרינקלרים(יבוי אש אורכת כמע 5.1  

 .ותהכבא י רשותדרש ע"יככל שי: ןגלאי עש 5.2  

 יש. :(דוגן )ממ"חב הממערכת סינון במר 5.3 

 

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

 ת תיכנוניות.במיקום אחר עקב דרישו יותקנונו אך מ, ו/או שיסונית המכרכבתו יוצגו כרחהלא ב   

 

 

 :נותוח ושועבודות פית .6

 חניה 6.1 

      : בתחום המגרש;םכולהיתר הבניה. לפי : םלכל הבנייני מות חניהל מקוסך הכ 6.1.1   

 אין.(: )לפרט חניות במקום אחר    

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

  יהצגת תג נכה רשמכה )עם רוכש דירה נל, תימכר להיתרביבה/פיתוח ובנספח החניה גרש/סנית המלנכים כמסומן בתכחנייה     

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

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

 יש.: כבישגישה לחניה מה 6.1.4  

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

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

 פיתוח המגרש 6.2 

 חיצוניתה חבההר .יןיבנל הכניסה למבואת עד מהרחוב חיצונית כניסה בתרח תתוכנן רשהמג בתחום: סה חיצוניתבת כנירח   6.2.1 

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

 .האדריכללפי תוכנית  שתלבות/ אבן טבעית/אחרבנים מטון/ אב: גמר חומר :מדרגות/יםבילש 6.2.2  



 מותנה בהיתר בניה
ולפני קבלת  רךרט נעמפ ןויות השע"י ר ויים רקלשינכפוף היתר   תכנו

 

                      ___________                                           ____________ 
 רחתימת המוכ                                                            הקונה חתימת           

 

 , ג'ב'א', ם נספחי

 29  תוךמ 23 'עמ 14.07.2021 :תאריך /10רש מג / 14רה משהב"ש מהדו –מפרט מכר למשתכן עיר היין, אשקלון /  / סו ובניו בע"מבג וברטאל / יהמסד לאיכות הבנ

  

 ן טבעית.בתלבות/ אים מש: אבנחומר גמר .: ישוצפיםמשטחים מר 6.2.3   

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

  לאות.קלהנחיות משרד הח    

 יש. : כת ממוחשבכולל ראש מערבמגרש  השקיה מערכת 6.2.5  

 ח שטל כולה/חלקה( הכוונה )חצר, מעל תקרה רית המכלפי תוכנ :רדלחצר מח יציאה; יש: ת הגןו, צמודה לדירחצר 6.2.6  

 ללא מערכת השקיה. לא מגונן ו   

 ,שוחות וכו'( ת,צנרמרזב/ים, ), חלחול ביוב ומיםז, ות, ג/גישמה ןיתכ: מודה לדירות גןצר הצותפות, בחשפירוט מערכות מ 6.2.7  

  (.רית המכיוצג בתוכנ חשלא בהכרו ןייהענ )הכל לפי כיבוי שורת,קתחשמל,    

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

 .ס"מ מכל צד 30ספת היציאה בתו ברוחב פתח ולפחותמ'  1.20של  ח מרוצף בעומק מינימלייה משטטית יהרלחצר הפ   

 

 ודרישת הרשויות.  לפי היתר הבניה :חומר: ות של המגרש/דר בחזיתג 6.2.9  

 .ולפי קביעת החברה מאושרתוכנית הפיתוח הלפי תגובה ממוצע ב   

 .אין :(לקהוחה בחתקומה פ) ודים מפולשתמת עמקו 6.2.10  

 

 פותמערכות משות .7

 :ערכת גזמ 7.1 

או  המתואר בתכנית המגרשהגז, ובמיקום  תם חברע בתאום קרקעי-בר גז תתצו באמצעות סידור מרכזי :קת גזכנה לאספה  7.1.1  

חת צנרת להנאה ת הנוקזי נהדת הצורך תינתבמי ית.המקומ תורשעפ"י דרישות ה אחר שיקבע ע"י החברה ו/אובניין או במיקום ה

  .הגז ותחזוקתה

 .הגזספקת הגז הינם בבעלות חברת וצנרת א ,כאמור הגז צוברכי  מובהר בזאת

 ;: ישי לדירהזמרכ רממקוצנרת גז  7.1.2  

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

 

 :אשלכיבוי  יםסידור 7.2 

 נחיות יועץ הבטיחות.הכיבוי וה ע"י רשות ככל שידרש :גותדר מדרחץ בחלמערכת להפעלת  7.2.1  

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

 .בטיחותועץ היות הכיבוי והנחיות ישות רשע"י דר שדרככל שי :מתזים )ספרינקלרים( –אוטומטית  מערכת כיבוי 7.2.3  

 הבטיחות.עץ שות רשות הכיבוי והנחיות יולפי דרי : יש.כיבוי ותכולתן רבות ארגזיעמדות כיבוי ל 7.2.4  

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

 וי בשטחים משותפיםיבות כוארונ י כיבוי )הידרנטים(, ברזאש כיבויו ויגיל מערכותכל סידורי הכבאות, לרבות רה: הע     

 הכבאות. שות רשותמיקום וכמות לפי דרי פרטיים, וא    

 ין.א: ניוניםבח מאולץאוורור  7.3 

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

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

   יסההכנ דלת ליד הקרקע תבקומ מוקמוי הדואר תיבות :מיקום י.אר שגולדו 1 לוועד הבית, 1ירה, לכל ד :ות דוארבתי 7.6 

 . 816י"ות היובני תכנון תקנות יפל מיניוםאלו חזית בעלות ויהיו ,בנייןל   

 : מיתקנים אחרים 7.7 

נים יובת בניין ולטבבני םלשימוש כלל הדיירי חדר/ים ותפים(,שמ בחלקים)מערכות תאורה  מים, ית מים, מאגרומשאבוכות סניקה מער  

 ם.ים והיועצנניתוכנית המתכלפי  :וכמות קוםמי .וכו' מוכים לטובת הבנייןס בבנייניםאו  סמוכים,

 

 למערכות תשתית המבנהחיבור  .8

 ומית.שות המקחיות הרנה לפי: חצרל נפרד מונה מים: יש; לבית ראשימונה מים : יש; ימרכז חיבור לקו מים 8.1  
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 יש. :מרכזיביוב לחיבור  8.2  

 לא כולל התקנת מונה.יש.  :רת החשמלבהתאם להוראות חב ,ללרשת החשמ חיבור הבניין 8.3  

 .חיבור הדירה לחב' הטלפוניםולל כקשה להיתר(: לא יה )בתכנון והבנלתקנות ה בהתאם :טלפוניםהלרשת חיבור הבניין להכנה  8.4  

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

 ל עבודות שביצועם בפועבמחיר הרכישה.  לוליםכדרכי גישה,  ,ם, ניקוזמכיו: כביש, מדרכה, קירות תגרשהגובל במפיתוח כללי  8.6  

 מקומית אינם באחריות החברה.יעשה ע"י הרשות ה  

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

 .תשות המקומיהר ע"י: פינוי אשפה  

 

 רכוש משותף .9

 :ור הרכוש המשותףתיא 9.1 

 ית המכר.כמשותפים בתוכנ סומנו באם: משותפים מות חניהמקו 9.1.1   

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

  .סניםאין מח: ינם צמודים לדירותנים שאמחס 9.1.3   

  .יש: הלובי( בקומת כניסמבואה ) 9.1.4   

 יש. : י( קומתיתאה )לובמבו 9.1.5   

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

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

 יש.הגג: נים על י מיתקעל יד החלק התפוס חותפ: לג משותףג 9.1.8   

 ממ"דים. -ירתייםוגנים דיש מרחבים מ אין. :לטממ"ק/ מק 9.1.9   

 ין.א: ותףשדודים מ חדר 9.1.10   

 ת מוסמכת שתדרוש רשואחר  וכל מיתקן, ריותמערכות סולא :( כגוןשותפותמ 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   

 וחדרים טכניים, מרכז מחזור אשפה  שורתקתכות לרבות מערחדרי : משותףרכוש  םבית שהינמיתקנים וחלקים נוספים של ה 9.1.13   

  המכר. שותף בתוכניותמנים כרכוש מסומהזה,  ט בפרקים אחרים במפרטכמפורומתקני אשפה ו   

 

 :המשותףמהרכוש  שאין להוציאם (מיםיבאם קי) חלק/ים 9.2 

 , )מילוט(.מדרגות יחדר 9.2.1  

 .מה טכניתקו 9.2.2  

 יה משותפת.גישה לחנ 9.2.3   

 ובי בקומת כניסה.ל 9.2.4  

 לובי קומתי. 9.2.5  

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

 חדר מכונות.רגות אל חדר מדישה מג 9.2.7  

 .)משותפים( לחדר/ים טכני/יםקומתי  ות או מלובימחדר מדרגגישה  9.2.8  

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

 .מעליות 9.2.10  

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

 משותף.חברה כרכוש דרו ע"י הככל שיוגים טכניים וחלקים יות, חדרות פרטט חניעומות חניון למק: חלק אחר 9.2.12  
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 בית משותף 9.3 

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

 צוי של התקנון המ ו משנה הוראהת מבטל אעל הביהחיל לית או שבדעתו בון שחל על השותף והתקנמיועד להירשם כבית מה    

 יין; ואלה העניינים:נתו עוא מכר פרטים עלה צרף לחוזהרט או לפלכלול במהעניינים המנויים להלן, חייב  עניין מןהמתייחסת ל    

 הוצאת חלק מהרכוש המשותף; (1)    

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

 בקשר אליו;המחויבים ות הבית המשותף ובשירותים ות בהוצאההשתתפיעור ש (3)   

 ף;תבית המשוסדרי קבלת החלטות בדבר ניהול ה (4)   

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

 בחוזה המכר, כמי שהתחייב  אף האמורו, על יראוה קטן )א( בסעיף נים המנוייםיין מהעניישלא מסר פרטים על ענמוכר  )ב(  

 המשותף.  גבי אותו עניין יחולו על הביתהמצוי ל אות התקנוןשהור    

 

 :לדירה דהצמו ק ברכוש המשותףעורו של החלשי 9.4

  .שת הרשויותבהתאם לחוק המקרקעין ובכפוף לשינויים בהתאם לדרי

 

 

 :יהול הביתנהחלטות בדבר סדרי קבלת  9.5

 .1969 -המקרקעין התשכ"ט קבוע בחוקל פי היה עיה 

 

 :ליואים בקשר הבית המשותף ובשירותים המחויב בהוצאות ההשתתפות שיעור 9.6

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

 

 :תף(רכוש המשוחזרו לשיו או/ש המשותף )ווהמוצאים מהרכהחלקים  9.7

 ות המצ"ב ם בתוכניישר מסומנמהרכוש המשותף השטחים הבאים א יוצאו, םבהסכן זה אמור בעניימבלי לגרוע מה      

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

 .החברה ה שלעתשותף לפי קבימדירות בבית הויוצמדו ל צאים מהרכוש המשותףהחניה שבתחום המגרש מו עמדות .א

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

  ותף.המש וצא מהרכושמ )ככל שיש במגרש( םדר השנאיח .ג

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

 

 

 ותף.ו לקונה ולנציגות הבית המשרבשיוע םפימסמכים נוס ספח א'נ
  .הערות כלליות ספח ב'נ

 .זיכויים טבלת      נספח ג'
 

 



 מותנה בהיתר בניה
ולפני קבלת  רךרט נעמפ ןויות השע"י ר ויים רקלשינכפוף היתר   תכנו

 

                      ___________                                           ____________ 
 רחתימת המוכ                                                            הקונה חתימת           

 

 , ג'ב'א', ם נספחי

 29  תוךמ 26 'עמ 14.07.2021 :תאריך /10רש מג / 14רה משהב"ש מהדו –מפרט מכר למשתכן עיר היין, אשקלון /  / סו ובניו בע"מבג וברטאל / יהמסד לאיכות הבנ

  

 הדירות יגות בעלישיועברו לקונה ולנצכים נוספים מסמ – 'אנספח  

 

 ו כחלק בלתי נפרד של המפרט:ו יצורפכניות אלתו 10.1  

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

 ומה.קמשותף בהכוללת סימון הרכוש ה 1:100 -מ ןקט ה לאמצאת הדירה בקנה מידתכנית הקומה בה נ 10.1.2   

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

 ש המשותף הכוללת סימון הרכו 1:100 -לא קטן ממידה  ף בקנהרתקומות מפולשות; קומות מ /הכניס תומתכניות ק 10.1.4   

 .1:200מוקטן לקנה מידה  בצילום ףכניות אלו ניתן לצרמוצמדים; ת ייםתדיר ושטחים   

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

פת משות חצרת סימון הכולל 1:250 בלת היתר בניה בקנה מידהלק תמקומיהת המגרש כפי שהוגשה לרשו תכנית 10.1.6   

 וגינות צמודות.

 

 כל דין לרבות על פיבהתאם לש למסור ולחומרי הגימור, שי תורכהמע לכל ושימוש תחזוקה נתנו הוראותיי ההדירבעת מסירת  10.2  

 חוק המכר דירות בעניין:   

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

 זוג אוויר, מערכות מי, חותית בטמערכות בדירה לרבות השירות המותקנו ותקה מונעת של מערכותחזו כוללת תחזוקה )ב(   

 ה.ומכניות וכיוצא באלרות אלקטכמער   

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

 ליצירת קשר. ספק ומספר טלפון/ת יצרןות שמותקנים בדירה, לרבערכות המומוציוד  שלט טכני ותעודות אחריות מפר )ד(   

 

 רי הגימור של ות וחומשל המערכית והוראות תחזוקה נתכ  ייןנה בבת הדירה הראשונאשר לו נמסררה יכש דהמוכר ימסור לרו 10.3  

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

 .הבניין על גימורםרכיבי קת כל פעולות שוטפות לתחזו )א(   

 וג רכות מיזבטיחות, מעליות, מע מערכות תותקנות בבניין לרבוהשירות המת רכועשל מוללת ותחזוקה מונעת תחזוקה כ )ב(   

 באלה.וצא אוויר, מערכות אלקטרו מכניות וכי   

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

 יצירת קשר.ספר טלפון לומ קספ /נה, לרבות שמות יצרןרכות המותקנים במבריות של ציוד ומעדות אחי ותעומפרט טכנ )ד(  

 מיליה.יפקסומספר  יתוח לרבות מספר טלפוןכות והפין, המערת המתכננים של הבניושימת צור )ה(   

 מערכות בטיחות  קשורת,שמל ותחד של אינסטלציה סניטרית, בלות בפתשו( למערכות המAS MADEת )תכניות עדו )ו(   

 ור על רוכש הדירה האמ התב ולפיכים האמורים הנחיה ביצרף למסמכ וכרמה ח.מכניות במבנה ובפיתוומערכות אלקטרו   

 נה( מיד עם מינויה.תם לנציגות הזמנית או הקבועה של בעלי הדירות )הראשונה שתמומסור אול   
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 פי בקשתוה לשיועברו לקונ נוספות כניותתופי הנחיות משהב"ש, להלן ל

 

 ( של מפרט צו מכר דירות )טופסבלאמור  ףל המוכר יהיה, בנוסשת הרוכש, עלבק התאםימת על חוזה המכר ובחת לאחר

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

 יין.למועד סיום ביצוע שלד הבנ ךוה בסמייהמועד מסירת התכניות  -

 .ועד זה לפי בחירתוהא רשאי להקדים ממוכר יה -

 

 המעגלים,חלוקת מעגלים, סוג  הכוללת תתכנית החשמל הדירתיר לקונה את מסותברה הח :חשמל ותקשורת .א

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

 

 ללת מעבר עקרוני טלציה הדירתית הכות של מערכת האינסה תכניר לקונ: החברה תמסוטלציה סניטריתסנאי .ב

בות פתחי הביקורת ומקרא פכין לרחין והשורי קצה ומערכת הדלוזקום אבייחמים/קרים( לרבות מקווי המים )ל ש       

 לסימונים. 
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 יות ואזהרותהערות כלל –נספח ב' 

 לדירהו למבנה ותהערות כללי

  .תר הבניההי תקבל התקפים למועד שראלי,ן והבניה והתקן היישות תקנות התכנולפי דריהיו  כל המוצרים והמלאכות .1

 .2010-"עש( ת3ס' ממיתקן לאנטנת תק' ) .2

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

 )אק"א(.ה אינדיווידואלית לקליט              

הסדר אחר המבטיח שבכל ם קיים החובה א טנות לקליטת שידוריניתקן לאמהחברה מחובת התקנת ת לפטור את שאירמית הוועדה המקו .3

 א תשלום.דירה יהיה ניתן לקלוט שידורי חובה בל

ע ימנהאו לעל איטום המרתף, ו/ ו המתחייבת לשמירהפעולה הנדרשת ו/אט בכל ולנקו ו ו/או באמצעות וועד הבית,מצול בעעלפהקונה מתחייב  .4

רק, אי שתילת צמחיה בעלת שורשים חודרניים וביצוע ריסוס אך לא  ל, לרבותרתף, כפי שפורט לעימאיטום הלסיכון כדי  שיש בה מכל פעולה

 .פתי למניעת קינון חרקיםתקו

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

וכן התחמצנות מינרלים )ברזל(  ,"עיניים" ידים,גוון, גי מרקם, בדלטבעיות כגון: ה תו תופעוניתכובכפוף לתקנים, צוף וחיפוי ברי עית,באבן טב .6

 .ת התקינה וכללי המקצועושלדרי ףפו. הכל בכמוי חלודהמים דת בכתוהמתבטא

יטום פינות קיבוצע  ארות ו/או שיפולים לבחיפוי קי. ייםלישראחות מהנדרש בתקנים הוגות( במידות לא פיעשו מרווחים )פ בריצוףיפוי ובח .7

 .ם()גרונגי

לצורך מערכות  ,םכבלי ,זקהמגרש, לחברת החשמל, ב יודגש כי באם תידרש החברה להעמיד שטח/ים בתחומי המבנה ו/אועת ספק למני .8

 ובזכות ןלצורך גישה, כ ןנייש במתקני הבימושבות לר אפשר גישה חופשיתם, הקונה מתחייב לינים אחרים סמוכיאו בנייין ו/המשמשות הבנ

 אלו. םיחם מיסי ועד בית בגין שטהקרקע למעבר כבלים. כמו כן יהיו גופים אלו פטורים מתשלוות ות רצועח/ים לרבהשימוש והטיפול בשט

 אך לא ר הפרעהלים ליצונים החלל ועלו, מקטיר תליית כביסהאם יותקנו באזובוויר זוג האיח' מישל דוד המים החמים ו מםויקמ .9

 מפרט.פחות מן הקבוע ב

עומדת בדרישות עיבוי שרמת הרעש שלהם  חידותיהקונה, יעשה שימוש רק בי יר ע"רכות מיזוג האוויסופקו ויותקנו מע םבא .10

 ים.געלרעשים ומפהתקנות 

וזאת על מנת לרשות הקונה  דת הדירהשונות מעת העמים הראחות בשלוש השנבאופן תכוף לפ ,המוגןהמרחב אוורר חשוב להדגיש כי יש ל .11

 .הבטון שמהם עשוי המרחב המוגן תבקירו המופק מבטן האדמה והנמצא חצץ(,באגרגטים ) אימצלהראדון אשר עלול  זשרידי ג לסלק

ומרפסות  גינות, חניותכגון  שטחים פרטיים,ה ואשר יעברו בנם במבהדיירית כלל או מערכות אחרות המשרתו רתביוב או צניתכנו שוחות  .12

 ויקט. מתכנני ויועצי הפר תפ"י החלטת, מספרן ומיקומן יקבעו עפרטיו

וים , ומהוןקורת, השייכים לכלל הבנייכן פתחי ביכד'( ועוברות צנרות )מים, ביוב, ניקוז ואו החניה, יתכן ו הירדה תירות ובסמוך לתקרק ,ברצפה .13

 ם משותפים. קיחל

 בריצוף זה. ותעלולים לגרום לשקיע משתלבת" כי נסיעה המרוצפים באריחי "אבןלו דראפיעל שבילים, מעברים ורכבים כבדים נסיעה ב .14

 .הה זכויות הרוכש לא תיפגענובכל מקר .רשויותו/או אישור ה מקומות החנייה ומיקומם בהתאם לצרכי התכנון ספרבמ ייםתכנו שינוי .15

הנספח,  תנה הוראו[, תגבר28.11.18 -14כן מהדורה למשת חיר]מפרט מחייב מ 1ח ג'להוראות נספ רה בין הוראות המפרטתיה של סבמקר .16

 ן.דיבכפוף לכל 

 תגברנה ההוראות. -עילין המפרט לת"( לבוראות החוזה ו/או הוראות הדין ו/או המכרז )להלן: "ההוראון 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 מהכנוי והשיבמפרט המחייב של משרד הבירשים ק הנדור אלו הינם אך זיכוייםריכוז  .1

 לעיל כוללים מע"מ. קובים הנ ריםמחיה .2

 

 
 

 : מקרא

 דה. יחי -יח'

  ך. מטר אור -מ"א

 

 
 
 מחיר תוספת אלכויים ושינויים בהסכמה לזי
 

 תכולה אנוש
 לזיכוי ערך כללי

  מע"מכולל 

 ארון מטבח
 ובהעצמו, משטח העבודה, חיפוי בג  ון המטבחאר
 וללה למים חמיםסמ לכל אורך המשטח, "ס 60

 ול כמוגדר במפרט זהטבח, הככיור מוקרים ו
 מ"א₪  1,000

 מיםסוללות ל

 כיור, אמבטיה,  חדרי רחצה:סוללות למים ב
 .ירה(הד לם בפועפי הקייל)

דרך -וקרים רב גין סוללה למים חמיםמובהר כי ב
 א ניתן לקבל זיכוי.רפוץ(, ל)אינט

 דה יחיל₪  200

 ליחידה₪  75 --- דת טלפוןנקו

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

 ח(.מעגל נפרד / כ
 ליחידה₪  125

 דלת כניסה
 למרפסת שירות

 .דלת בלבכנף הד ןזיכוי בגי
 .(בפתחחובה לבצע משקוף )

 ליחידה₪  750

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


