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 תוכן עניינים

 
 פרטי זיהויפרק א.   

 
 .(1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ) : 1סעיף               
 .(2.1-2.2זכות שהקונה רוכש )והבעל הקרקע   :2סעיף               
 .בבניין, מחסן וחניהמיקום הדירה  : 3סעיף               

 אור הדירה.ית  :4סעיף               
 חישוב שטחה.ואופן  שטח הדירה  :5סעיף               

 (.6.1-6.7ואופן חישובם ) ,הדירה  באופן בלעדי המשמשים את   לדירה אוהמוצמדים פרוט שטחים נוספים   :6סעיף               
 ג(.-)א סטיות קבילות  :7סעיף               

 פרטי אדריכל מתכנן הבנייה.  :8 יףסע              
 פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד.  :9סעיף               

 
 ין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריהיאור הבניתפרק ב'.   

 
 .(1.1-1.6הבניין, הקומות ויעודה של כל קומה ) אורית  :1סעיף                
 .(2.1-2.19ר )גמהון ייחומרי הבנ  :2סעיף                
 אור הדירה, חומרי הגמר ואביזרים.ית  :3סעיף                

 גובה הדירה.           :3.1סעיף 
 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   :3.5 ףיעס        
 (.3.6.1-3.6.8ואביזרי אינסטלציה נוספים ) ,ברזים( מתקני תברואה )כלים, ,(4)טבלה   :3.6סעיף         
 .(3.7.1-3.7.11מתקני חשמל ותקשורת ) ,(5)טבלה   :3.7סעיף         

 .(4.1-4.9מתקני קירור/חימום בדירה )  :4סעיף 
 .(5.1-5.3בדירה, במחסן )סידורי כיבוי אש ובטיחות   :5 יףעס

 .פיתוח ושונות עבודות  :6סעיף 
 (.6.1.1-6.1.6חניה )  :6.1סעיף   
 (.6.2.1-6.2.10פיתוח המגרש )  :6.2סעיף   

 .מערכות משותפות  :7סעיף 
 (.7.1.1-.7.1.3מערכות גז )  :7.1סעיף   
 (.7.2.1-7.2.5)ש א סידורים לכיבוי  :7.2סעיף   
 חניה.  תפיץ במרולאוורור מא  :7.3סעיף   
 מערכת מזוג אויר מרכזית.  :7.4סעיף   
 : מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים.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   
 (9.2.1-9.2.12חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף )  :9.2סעיף   
 בית משותף )רישום ופרטים(.  :9.3סעיף   
 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.  :9.4סעיף   
 הבית.  ר ניהולדבב ותלטהחסדרי קבלת  : 9.5סעיף   
 שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.  :9.6סעיף   
 החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.  :9.7סעיף   

 
 נספחים

 
 מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף. נספח א'
 .הערות כלליות נספח ב'

 .נספח ג'   טבלאות זיכויים
 .'   הנחיות ראשוניות לתחזוקהד חנספ
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 חדרים 4 מס' חדרים: עיר היין, אשקלון שם האתר:

 __ דירה מס':  

 __ :מס' קומה  

 __ מחסן מס':  

 __ חניה מס':  

 __ :מדגםין יבנ  

 128 מס': מגרש  

 

 "מפרט מכר"

 1974 – דלפי חוק המכר )דירות(, התשל"

 2015-הון התשע"תיק, ו2008  –)תיקון התשס"ח 

 ים שונים(יבעניין חיובים וזיכו

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 ("החברה"או  "המוכר/ת")להלן                                                      .בע"מ קבוצת גבאי:  נספח לחוזה בין  

                                             ת.ז     לבין:    

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

 

       מתאריך:   

 

 פרטי זיהוי    א.
 

   יקבע ע"י הרשות המקומית בהמשך.: ומס' בית  רחוב  .אשקלון: ישוב .1   

 ;131128,130, :יםמגרש .77,75,3,74,763,64,68,69  מס' ותחלק .1200: גוש מס' 1.1 

 .1006אשקלון תמ"ל  7-מתחם מהחלה במקום:  תכניתה 1.2 

 

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

 .חכירה: הזכות שהקונה רוכש בדירה

 .מקרקעי ישראל רשות: שם המחכיר  2.1

 .09.07.2115ועד  10.07.2017: תחילת תקופת החכירה .שנים 98+  שנים 98 תקופת החכירה:  2.2

 

 ("הדירה")להלן  דירה מס' וקומה: .3

 

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

 .)יציאה מחדר דיור( ששממרפסת  רות,ישסת מרפ* חדר רחצה הורים )מקלחת(, ,(אמבטיה) כללי רחצה חדרפרוזדור, 

מ"ר לפחות, לא יעמוד בנדרש לאחר הפחתת ציפויים. 2.5נדרש כי  מרפסת השירות תהיה בשטח של  10מחייב מהדורה  *אדריכל שים לב, לפי מפרט 
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   שטח הדירה .5 

 :כללים אלה המחושב לפי .______ מ"ר: טח הדירה הואש

 קירות החוץ של הדירה.העוברים על פניהם החיצוניים של  ויםהשטח הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקו )א(

  –לעניין זה 

 בינה לבין שטח משותף הדירה לבין מרפסת השמש,ות בין חוצה לה, לרבשמ מה ה לביןדירקיר המפריד בין ה –" קיר חוץ" (1)

 דירה או תוכנית אחרת.בקומה או בינה לבין 

 במרכזו של קיר החוץ;ת יעבור קו המצולע האמור אחררה כאשר קיר חוץ מפריד בין הדירה לבין די

 ת החיפוי.יכללו א פני הקירוי אבן חיפעם יר בק בלא גימור; פני הקיר –" פניו החיצוניים של קיר חוץ" (2)

 סכום שטחי כל המפלסים בדירה.כל מפלס בדירה; שטח הדירה יהיה בדירה רב מפלסית יחושב ויפורט השטח לגבי  (ב)

 המשטחים המשופעים והאופקיים; חת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל ך מדרגות בדירה יחושב פעם אל כל מהלשטחו ש (ג)

 המדרגות. שממנו עולה מהלךס  מפלף לצורח יהשט

 1970 –)בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל ואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה בחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובהם ת (ד)

 נון והבניה )בקשה להיתר(. תקנות התכ –)להלן 

  לול בשטח הדירה.ו כאינשו ,ב'בחלק  9.4 : ראה סעיףשיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה (ה)

 

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

 ]קירוי הכוונה למשטח מלא דמוי תקרה רה מתוכה מרפסת השמש מקו _______ מ"ר. :(1)שמש בשטח תמרפס 6.1

 ._______ מ"ר: בשטח, אחת מעל בלבד[ )לא פרגולה( הנמצא קומה 

)יש לצרף תכנית שטחי החניה עם סימון מקום  בשטח _____ מ"ר בתכנית המכר.כמצוין  _____: א מקורה מס'לה/ מקורה חני 6.2

 (;קיתאוורור, יש לראותם כמקורות חליש חניות תחת פתחי  130במגרש במרתף – המוצמדת החניה

 חסן המוצמד(;המ קוםמי מון)יש לצרף תכנית המחסנים עם סי _______ מ"ר. :(2)בשטחדירתי מחסן  6.3

 אין. :(3)בשטחמרתף דירתי  6.4

 אין. :גג מוצמד לדירה בשטח 6.5

 אין. : (4)בשטחחצר מוצמדת  6.6

 שטח(. ו)מהות  י יש לפרטםלעדן באופה בת הדירים או משמשים אנוספים המוצמד /חלקים/אזורים,אם יש שטחים 6.7

 ך ממפלס רצפת הדירה(.בתוכנית המכר. )יתכן ומפלס רצפת המסתור יהיה נמו ככל שמסומן :מסתור כביסה

  

 הערות לחישובי השטחים:

 צר על ידי הקוויםמרפסת חיצונית לדירה; שטחה של מרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא בתוך המצולע הנו –" מרפסת שמש" .1

ם ם החיצוניים של קירות החוץ או המעקים הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים של קירות הדירה הגובליניהל פם עבריהעו

 במרפסת.

הרקיע כפוף  לשמש ו/או לאור אשר מידת חשיפתה חשופה ו/או מקורה בשלמות או בחלקה,  מובהר כי "מרפסת שמש" הכוונה,

 שיש בה כדי להשפיע עללה והן מחוצה  הקרקע ייה פיזית כלשהי הן בתחוםלבנוף בכפת ון יחסית לשושנת הרוחולמיקומה בבניי

 .שיפת המרפסת לשמשח

, הוא השטח הכלוא בין קירות המחסן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר המחסן מפריד בינו לבין חלק של דירה מחסןשטחו של  .2

 יכלל שטח הקיר במלואו.יגובל בשטח משותף סן המחיר ר קת הרוחב של הקיר; כאשאחרת ייכלל רק השטח שמתחת למחצי

 ס"מ;  20  בתוספת שטח תיאורטי מתחת לקירות החוץ בעובי, הוא השטח הכלוא בין קירות החוץ של המרתף שטחו של מרתף .3

ר וחב של הקיר; כאשר קיכאשר קיר המרתף מפריד בינו לבין חלק של דירה אחרת ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הר

 בשטח משותף ייכלל שטח הקיר במלואו.  ובלף גמרתה

מפרט בין שטח החצר המופיע ב 5%יה בשיעור של עד , את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סטישטחה של חצר כולל .4

 המכר לבין השטח למעשה.
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 סטיות קבילות: .7

 ה:ט זמפרא יראו אותן כסטייה מהמפורטות להלן הן סטיות קבילות ולהסטיות    

  צר תותר סטייה גדולה ובין השטח למעשה; ואולם לעניין שטחה של ח 6-ו 5בין שטח כמפורט בסעיפים  2%סטייה בשיעור של עד  )א(    

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף     

כסטייה ממפרט ן אותאו הן סטיות קבילות ולא יר שהלמע האבזריםזרים במפרט ומידות האבבין מידות  5%סטייה בשיעור של עד  ב()   

 .זה

     

 .אדריכלים סטודיו "(:האדריכל)"להלן " שם עורך הבקשה להיתר .8

 ., רמת גן8הבונים  :כתובת 1533-6819622 פקס:        03-6819622 :טלפון 

 studyo.co.iloffice@ :דוא"ל 
 
 

  .מבע"ים רון משולמי מהנדס   "(:נדסהמה)להלן " שם האחראי לתכנון השלד .9

 ., תל אביב58הרכבת   :כתובת 1533-5669498 :פקס 03-5600830 :טלפון 

       office@ron-eng.co.il          :דוא"ל 
 

 תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה ב.

 

 שנו אתא ישל בבניין, בתנאי אחריםים חלקו חרותהמוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות א    * 

 .תףהבניין או שטחים ברכוש המשו חזית   

  אם יש כזה. התקן הישראלי כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות * 

 

 תיאור הבניין .1

ורים מג יני. בכל מגרש שני בני128,130,131, הנמצאים במגרשים ששה בנייני מגורים "רב משפחתיים"אחד מתוך בניין  1.1  

  .Bובניין  Aבשם בניין ת כניבכל תוהידועים 

 : 128במגרש    

 .מות למגוריםקו 13"רב קומות" הכולל קומת קרקע ועוד הינו בניין  Aבניין    

 קומות למגורים. 13"רב קומות" הכולל קומת קרקע תחתונה, קומת קרקע עליונה ועוד הינו בניין  Bבניין    

 שותפות לשניהם.חניה ושירות מי לרקעקומות מרתף תת ק 2ל מע איםשני הבניינים נמצ   

משותף אחד רב אגפי, לפי החלטת  יתכבבכל מגרש הבניינים יבנו במקביל או בשלבים לפי החלטת החברה וירשמו    

 הרשות המוסמכת.

           

 ם;ורילמגדירות  B: 71בבניין  ורים;דירות למג A: 67: בבניין 128במגרש       1.2                             

  

 ;דבלב ורים, הכוונה למג)*(דירות   

 

 לעסק, חדר או מערכת חדרים שנועדו למגורים, -"דירה"מר, אנ"הגדרות"  1סעיף  4197 - ד( התשל"דירות)לפי חוק מכר   )*(

 או לכל צורך אחר.
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 פירוט הקומות בבניין וייעודה של כל קומה – 1טבלה מס'  1.3

 

 :128 רשמג 

 ניינים:הב שנימרתפים משותפים ל 

 כינוי או תיאור

 קומה

חת/מעל ת מתקומו

 כניסהקומת הלמפלס 

 )ד( הקובעת לבניין

מספר דירות 

 בקומה
 הערות סוג השימוש

 --- -2 מרתף ותקומ

מיסעות, מעברים, מבואות חניות, 

קומתיות, פרוזדורים, מעליות, חדרי 

י מדרגות, מחסנים, מאגרי מים וחדר

פירים,  י,טכנדר פניים, חומשאבות, חדרי א

לפי דרישת  יותמתקנים ומערכות טכנ

 המתכננים והרשויות.

מיקומם הסופי של המתקנים 

ומות השונות יקבע והמערכות בק

 לפי החלטת המתכננים.

יתכן ומערכות שונות הממוקמות 

 הבניין האחר.ישרתו בבניין אחד 

 --- -1 מרתף ותקומ

מבואות מעברים, מיסעות, חניות, 

ים, מעליות, חדרי דוררוזקומתיות, פ

חדר שנאים )טרפו(,  נים,סמדרגות, מח

 חשמל /תקשורת, יחדר גנרטור, חדר

פניים, וחדר א ונים,חדרים לריכוז מ

 פירים, מתקנים ומערכות טכניותמפוחים, 

 לפי דרישת המתכננים והרשויות.

 

 (:128)מגרש  Aבבניין 

 כינוי או תיאור

 קומה

קומות מתחת/מעל 

 יסהנכה קומתלמפלס 

 )ד( הקובעת לבניין

ות מספר דיר

 קומהב
 הערות סוג השימוש

 --- (1) קרקע ןלבנייקומת הכניסה 

 מבואה קומתית, )לובי(,סה מבואת כני

חדר  מדרגות, יפרוזדורים, מעליות, חדר

 אשפהי לרווחת הדיירים, מחסנים, חדר

 דרח ,(בחלל גבוה - /מחזור )לרבות דחסן

ות טכניות ערכומ מתקניםאופניים, פירים, 

 ת.שויווהר לפי דרישת המתכננים

 מיסעות, מעברים,חניות,  בפיתוח:

 צובר גז. .חדר שנאים )טרפו(

 5 2 מגוריםקומת 

, מבואה קומתית, פרוזדורים, מגורים

מדרגות, מצנחת אשפה י מעליות, חדר

ומערכות טכניות  )שוט(, פירים, מתקנים

 המתכננים והרשויות.לפי דרישת 

--- 

 3-5 מגוריםת מווק
6 

 )בכל קומה(

ה קומתית, פרוזדורים, בוא, מםמגורי

מדרגות, מצנחת אשפה י מעליות, חדר

ומערכות טכניות  ירים, מתקנים)שוט(, פ

 לפי דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 5 6 קומת מגורים

, מבואה קומתית, פרוזדורים, מגורים

נחת אשפה ת, מצמדרגוי מעליות, חדר

ומערכות טכניות  ניםמתקם, )שוט(, פירי

 ם והרשויות.כנניהמת לפי דרישת

 דמוידירות  2

 "מיני פנטהאוז"

 7-13 מגוריםקומות 
5 

 )בכל קומה(

, מבואה קומתית, פרוזדורים, מגורים

מדרגות, מצנחת אשפה י מעליות, חדר

ומערכות טכניות  מתקנים פירים,)שוט(, 

 ים והרשויות.לפי דרישת המתכננ

--- 

 עליונה םיורמגקומת 

 )פנטהאוז(
14 3 

ומתית, פרוזדורים, אה קמבו ,מגורים

מדרגות, מצנחת אשפה י מעליות, חדר

 פירים, מתקנים י,טכנ חדר )שוט(,

--- 
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 כינוי או תיאור

 קומה

קומות מתחת/מעל 

 יסהנכה קומתלמפלס 

 )ד( הקובעת לבניין

ות מספר דיר

 קומהב
 הערות סוג השימוש

ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים 

 והרשויות.

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

, חדרי מדרגות, מאגרי מים וחדרי משאבות

ם קנימת מערכות סולאריות, פירים,

לפי ת(, רטיוומערכות טכניות )משותפות/ פ

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 --- --- --- 13 סך הכל קומות למגורים

 )הראשי(. במניין הקומות לא נכלל הגג העליון 16 סך הכל קומות בבניין

 
 (:128)מגרש  Bבבניין 

 כינוי או תיאור

 קומה

/מעל קומות מתחת

 כניסהקומת ה למפלס

 )ד( לבניין תעובהק

מספר דירות 

 בקומה
 הערות ששימווג הס

משנית קומת כניסה 

 לבניין
 --- (1) תחתונה קרקע

מבואה  (,בחלל גבוה – )לוביניסה מבואת כ

 יפרוזדורים, מעליות, חדר קומתית,

חדר לרווחת הדיירים, מחסנים,  מדרגות,

בחלל  - חדרי אשפה/מחזור )לרבות דחסן

ם, פירים, ייפנאועגלות/ י(, חדרגבוה

ישת י דרת לפומערכות טכניו מתקנים

 המתכננים והרשויות.
 ,מיסעות, מעבריםחניות,  בפיתוח:

 .זצובר ג

הקובעת קומת הכניסה 

 ןלבניי
 3 (1) עליונה קרקע

מבואת כניסה  ,דירה אחת גן() מגורים

פרוזדורים,  מבואה קומתית, )לובי(,

מצנחת אשפה  גות,דרמ ימעליות, חדר

, חדר אופניים, פירים, ניםמחס )שוט(,

טכניות לפי דרישת  רכותומע מתקנים

 המתכננים והרשויות.

 2-5 מגוריםקומות 
6 

 קומה( כל)ב

, מבואה קומתית, פרוזדורים, מגורים

מדרגות, מצנחת אשפה י מעליות, חדר

ומערכות טכניות  )שוט(, פירים, מתקנים

 והרשויות.לפי דרישת המתכננים 

--- 

 

 יםמגורקומת 

 

6 5 

ם, דורי, מבואה קומתית, פרוזמגורים

מדרגות, מצנחת אשפה י עליות, חדרמ

טכניות ומערכות  )שוט(, פירים, מתקנים

 י דרישת המתכננים והרשויות.לפ

 דירות דמוי 2

 "מיני פנטהאוז"

 7-13 מגוריםקומות 
5 

 )בכל קומה(

, מבואה קומתית, פרוזדורים, מגורים

 שפהת אמדרגות, מצנחי מעליות, חדר

 ניותת טכומערכו , פירים, מתקנים)שוט(

 לפי דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 מגורים עליונהקומת 

 וז()פנטהא
14 3 

, מבואה קומתית, פרוזדורים, מגורים

מדרגות, מצנחת אשפה י מעליות, חדר

 פירים, מתקנים חדר טכני, )שוט(,

המתכננים  ומערכות טכניות לפי דרישת

 והרשויות.

--- 

 וןעליגג 

 )ראשי(
--- --- 

מים וחדרי משאבות,  אגרית, מחדרי מדרגו

מערכות סולאריות, פירים, מתקנים 

ניות )משותפות/ פרטיות(, לפי ומערכות טכ

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 
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 כינוי או תיאור

 קומה

/מעל קומות מתחת

 כניסהקומת ה למפלס

 )ד( לבניין תעובהק

מספר דירות 

 בקומה
 הערות ששימווג הס

 --- --- --- 14 סך הכל קומות למגורים

 .(אשי)הר הגג העליוןות לא נכלל במניין הקומ 17 סך הכל קומות בבניין

  

  :והבהרות ערותה

  .הבניה יייתכנו שינויים בטבלה בהתאם להיתר (א)

 לציין איזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת לבניין ]כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה ן, יש לבניי אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  )ב(

 )בקשה להיתר([.   

 

 :בכל בניין (ראשי) ףמשות חדר מדרגות 1.4  

 ; 1: 130במגרש  Aבבניין  ;(130במגרש  A)למעט בניין  2: ןבנייבכל דרגות מה ידרמספר ח    

  עד למפלס הגג. תחתון מרתףממפלס קומת ה מקור :מדרגותה יאפיון כל חדר  

  אין. :חדרי מדרגות נוספים   

  :תלכל מעליתחנות מספר ה; 2: בנייןכל ב מספר המעליות; יש :בכל בניין מעליות 1.5  

 . B :17, בבניין A :16ין בבני :128רש במג  

 (.בכל בניין יש )באחת בלבד :)*(שבתפיקוד  מנגנון; 8,13: עליתמכל למספר נוסעים    

 .אין מר:עמדת שו 1.6  

 

 ו/או  ןהבניידיירי  נציגות תקבע ע"י מעלית בעלת מנגנון פיקוד שבת, שהפעלתובונה מובהר כי הכו –"מעלית שבת"   )*(                      

 .1969-ז' בחוק  המקרקעין תשכ"ט 59בהתאם לסעיף  חב' הניהול        

 

 

 :(ין)בכל בני רמגחומרי הבניין ועבודות  .2

 

 ,ילהב רגבשילו: מתועשת ושיטת הבניה; השלד לפי תכניות מהנדס :שלד הבניין         2.1

 ; השלד : לפי חישובי מהנדסעובי .םמזוין מאלמנטים מתועשים/טרומיי ןבטו ו/או בטון מזוין :חומר: עת קומת קרקרצפה ותקר         2.2

  .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  :בידוד אקוסטי  .1045 ס'ישראל מ לפי תקן :תרמיבידוד                 

 שראלי למניעת החלקה.  נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הי יהיהרים ריצוף בניין המגו         

  .1045מס'  לפי תקן ישראלי :בידוד תרמי; השלד לפי חישובי מהנדס עובי: .: בטון מזויןחומר: רצפה ותקרה קומתית         2.3

  .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  :בידוד אקוסטי          

  השלד. סמהנדלפי חישובי : עובי. מבטון: בטון מזוין, או אלמנטים מתועשים מרוח :ןגגות הבניי         2.4

  .1045לפי תקן ישראלי מס'  :בידוד תרמי לפי הנחיות היועץ. :שיפועי ניקוז ואיטום   

או בלוק  ,בטוןוקי בדופן פנימית של קיר החוץ ובצד הפונה לדירות, בל באם מכלול מתועש, .מתועשת בשילוב רגילה :חוץקירות  2.5

 : 1045ישראלי מס'  תקן לפי :בידוד תרמיהמהנדס.  תכנון: לפי עובי .תאי  

 הישראלי.צבעי תקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן  ירוק" של מכון התקנים                  

 :גימור קירות חוץ 2.6

 אים בהיתר הבניה.התנ לפי . הכלחיפוי קשיח לפי בחירת האדריכל עיקרי: /ציפוי,חיפוי 2.6.1

 ים; חרים איפוימשולב עם ח שכבות( 2טיח ) טיח חוץ: 2.6.2

 ת.וחלוקת הציפויים בתאום עם הרשות המקומי , גווןהאדריכל יהיה רשאי לשנות סוג :חיפוי אחר 2.6.3

 או משולב, לפי /ו ג(איטונכגון או בלוק תאי )ו/או בלוקי בטון מזוין ו/ בטון :חומר :קירות הפרדה בין הדירות 2.7
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 . 1חלק 1004על פי ת"י הבידוד האקוסטי הנדרש  יעוראת שובכל מקרה יעניקו  והיועץהשלד  מהנדס נחיותה  

 .ק ו/או משולב לפי תכנון המהנדס, גובה לפי תכנון האדריכל/או בלובטון ו חומר וגובה:: מרפסות )ככל שיש(קיר הפרדה בין  

 (:יןניכל ב)ב /יםראשי מדרגות /יחדר 2.8

הבידוד האקוסטי לחדרי המדרגות  ;לפי חישובי המהנדס בי:ועב. מזוין או בנוי או משולון בט :חומר :קירות מעטפת 2.8.1  

 והמעלית יבוצע על פי הוראות כל דין.

ירוק"  תקן"תו בעל  ,חיפוי בשיפולים )פנלים( כדוגמת הריצוף + טיח וצבע אקרילי עד לתקרה :חומר :רות פניםר קיגימו 2.8.2 

 מטעם מכון התקנים.

  ירוק" מטעם מכון התקנים.  בעל "תו תקן וסיד סינטטי שכבות 2טיח  :מרחו: גימור תקרה. תקרה :בהעד לגו  

בהתאם לדרישות  (,צמנט לבן)רים יהיו מאבן נסורה או גרניט פורצלן או טראצו ניין המגומדרגות ב :מדרגות ופודסטים      2.8.3 

כנגד  סים מחוספסים( ופסטיםומשטחי הביניים )פוד רגותובעלות שיפולים תואמים לאורך המד טים,לוונהתקנים הר

 החלקה. 

 .1142 ם לת"י, בהתאמתכת ו/או בנוי ו/או משולב )לרבות מאחז יד( :/ מאחז ידמעקה 2.8.4 

   המדרגות. חדרבאמצעות  :עליה לגג 2.8.5 

  (:ין)בכל בני קומתיתמבואה )לובי(  2.9

רה או קרמיקה או גרניט פורצלן, ח, דוגמת אבן נסוקשי יפויגימור קירות פנים יהיו בח: חומר: מבואה קומתית מור קירות פניםיג 

 ח וצבע אקרילי )"בעל תו תקן ירוק"(  עד לתקרה.עד לגובה משקופי הדלתות, מעל החיפוי הקשיח יבוצע טי

 טיח מעל תקרה זו(.  )במקרה של תקרה מונמכת לא יבוצע "ירוקתקן סיד סינטטי "בעל תו : טיח + חומר: גימור תקרה 

 אבן נסורה או גרניט פורצלן.: וףריצ 

 (:ין)בכל בני ראשית מבואה )לובי( כניסה 2.10

או קרמיקה )רגיל או גרניט פורצלן(, לפחות עד לגובה משקוף דלת הכניסה, מעל החיפוי סורה אבן נ: חומר :ימור קירות פניםג

  (.ח וצבע אקרילי )"בעל תו תקן ירוק"ע טייבוצהקשיח 

 או תקרה דקורטיבית. ו/או תקרת משנה סינטטי דוגמת פוליסיד )"בעל תו תקן ירוק"(, סיד ח +טי :חומר :תקרהגימור 

העומדים בתקן ו מ"ר, 0.64-יש( או אריחים מסוג גרניט פורצלן. שטח האריח הבודד לא יפחת מורה )שאבן נס :חומר :ריצוף

 . למניעת החלקהאלי הישר

, בחזית 816תקנות התכנון ובניה ות"י  ין ויהיו בעלות חזית אלומיניום לפילבנייסה דלת הכנבקומת הקרקע ליד  תיבות דואר ימוקמו

 לפי דרישת הרשות המקומית.צוני ומואר, עיצוב המספר יהיה הבניין יותקן מספר בניין חי

כון התקנים. עם מ" מט, בעל "תו תקן ירוקינטטי בסיד סצבוע טיח פנים או בבטון  ה:חני ירותגימור ק :עבודות גמר חניה מקורה 2.11

   במלבין סינטטי, בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים.בטון צבוע  חומר: גימור תקרה:

 משתלבת,  או באבן מוחלק בבטון יעשה החניות או המרתף רצפת גימור :מקורה ור רצפת חניהימג 

 .6.1.3סעיף  ראה עבודות פיתוח גימור חניה חיצונית לא מקורה: 

  :ףמשות ושלשימחדרים  2.12

 חדר אופנים/עגלות וכדומה. חדר לרווחת הדיירים, חדר גנרטור, , חדר/ים טכניים 

בחדר  :תקרהור גימ .(ארונות חשמל, מים וכו' )למעט גומחות,צבוע בצבע סינטטי דוגמת פוליסיד, טיח : גימור קירות 

סינטטי. כל הצבעים,  בטון צבוע בצבע  –טכניים  דרים. בחו/או משולב ו תקרת משנה/או בצבע סינטטיצבוע טיח  -אופניים/עגלות 

 בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים. 

 .או משולבאו פורצלן אריחי קרמיקה או טראצו  גימור רצפה:              

 כל דין. לדרישותרצפה והקירות יעשה בקרמיקה )גרניט פורצלן(, בהתאם של הגמר עבודות  חדר אשפה: 

 

  :הערות

 צבוע בצבע , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים. בבטון או פנים בטיח צביעת קירות/תקרה יעשו . 1

   .למניעת החלקה 7922י יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראל )בדירות ובשטחים המשותפים( בנייןבריצוף . 2
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 ת אינטרקום ומחזיר שמן.ית הנשלטת על ידי מערכחשמליחה יום מזוגגת, בעלת פתלומינדלת א: יש, ןלבניידלת כניסה  2.13

לפי דרישות הרשויות  אלומיניום מזוגגאו  עפ"י תכנית )מתכת .בלבד( B)לבניינים מדגם  יש ין:ילבננוספת , דלת כניסה/ יציאה

  לחצר/חניה חיצונית. ביציאה/כניסה(, הוהיתר הבני

 .שמן דלתות אש, כולל מחזיר :ותדלתות חדר מדרג 2.14

 .ריכלהאד תכנוןלפי חומר וכמות,  ,תאור :דלתות וחלונות חדרים לשימוש משותף .דלתות פח :דלתות חדרים טכניים  

   דלתות אש, כולל מחזיר שמן.יש.  קומתי:דלתות לובי  2.15

 .יש :משותפים קיםוחל חדרים ,ים טכניים/חדר חניות, ,ותמדרגות, מבואות קומתי , לובי, חדרןלבנייסה בכני, תאורה 2.16

 בועה בחדר המדרגות ולחצן מתוך הדירה  בבניין המגורים יהיו לחצן הדלקת אור בכל קומה, ומנגנון שבת לתאורת לילה ק                

  .רגותלהדלקת  אור בחדר המד                

  האדריכל. בלבד(  בגוון לפי בחירת צוניהחי )בחלקם הדומ נור או ציפויפח מכופף צבוע בת :חומר :ארונות חשמל, גז ומים 2.17

או לחילופין התקנת מונה נפרד לכל  ,משותף נפרדלמונה  רויחוב הזנות החשמל של כל המחסנים :דירתייםתאורה במחסנים     2.18

  .המוכר החלטת עפ"יאליו משויך המחסן  רתיהדי או למונהמחסן,  

 לפי  ן/יםשל הבניי הזנה ממערכת החשמל של הרכוש המשותף יש. :ותפותת משכניולמערכות אלקטרומלתאורה ו חיבור חשמל   2.19

וישרתו גם מוך ן הסו הבניין, אך ימוקמו בבניין הסמוך ו/או ימוקמו בבניית משותפות אשר ישרתהחשמל )יתכנו מערכותכנון מהנדס   

 הבניין, בכפוף לאישור הרשויות השונות(. 

 

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

 

 גובה הדירה*: 3.1 

 מ'. 2.50-לא פחות מ :גובה הדירה מפני הריצוף עד תחתית התקרה   

 מ'; 2.05 -: לא פחות מגובה חדרי שרות ופרוזדור   

 מ'; 2.05 -לא פחות מ: (נרכשבאם *גובה מחסן דירתי )  

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

 

 למעט תחת קורות, מערכות, בליטות, הנמכות מקומיות ותקרות משנה. בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינימליה: הער* 

 דין.פי  הקבוע לגבי חלקי דירה על פי התקנות לא יפחת מן הגובה המינימלי הקבוע על  

 

 

 .ותהם אהמשמשים לה או חים המוצמדיבדירה ובשט רשימת חדרים וגימורים – 2טבלה מס'  3.2  

 שלאחר טבלה זו(. /הבהרות, )ראה פרוט יתר בהערות  

 

 (1)חומר קירות תיאור

 (2)גמר קירות ותקרות
 (4)חי חיפוית אריומידו

 )בס"מ(

 (4)וחיפוי  (3)ריצוף
 מידות אריחים )בס"מ(

 ריצוף
זיכוי למ"ר/ מ"א ר למחי

 בשקלים חדשים
 הערות

 כניסה
 בטון בלוקי בטון,

 (1)או אחר
 ראה פרוט בהערות בהמשך. אין (3)ה אר (2) ראה

 חדר דיור
 בלוקי בטון בטון,

 (1)או אחר
 .ערות בהמשךראה פרוט בה אין (3)ראה  (2) ראה

 מטבח
 בלוקי בטון בטון,

 (1)או אחר

 אין (3)ראה  (2) ראה
בגובה חיפוי העבודה משטח  ל אורךלכ
 אם)ב למעט אזור חלון לפחות. ס"מ 60

 קיים(.
 .משךבה ראה פרוט בהערות

 --- (3)ראה  חתוןתחיפוי מעל משטח ארון 

 פינת אוכל
 בלוקי בטון בטון,

 (1)או אחר
 .ראה פרוט בהערות בהמשך אין (3)ראה  (2) ראה

 פרוזדור
בלוקי בטון או  בטון,

 (1)אחר
 .ראה פרוט בהערות בהמשך אין (3)ראה  (2) הרא

 חדר שינה הורים
 בלוקי בטון בטון,

 (1)או אחר
 .ראה פרוט בהערות בהמשך אין (3)ראה  (2) ראה
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 (1)חומר קירות תיאור

 (2)גמר קירות ותקרות
 (4)חי חיפוית אריומידו

 )בס"מ(

 (4)וחיפוי  (3)ריצוף
 מידות אריחים )בס"מ(

 ריצוף
זיכוי למ"ר/ מ"א ר למחי

 בשקלים חדשים
 הערות

 חדר רחצה הורים
 )מקלחת(

 בלוקי בטון בטון,
 (1)או אחר

משקוף הדלת חיפוי קירות לגובה  אין (3) ראה (2) ראה
בעל לפחות. ומעל טיח + צבע אקרילי 

 ירוק" מטעם מכון התקנים.ו תקן "ת
 .בהמשך ראה פרוט בהערות  

 --- (3)ראה  חיפוי קרמיקה

 שינה חדר
 בלוקי בטון בטון,

 (1)או אחר
 .ראה פרוט בהערות בהמשך אין (3)ראה  (2) ראה

 ממ"ד
 בטון מזוין 

 י הוראות הג"אפל
 .ראה פרוט בהערות בהמשך אין (3)ראה  לפי מפרט הג"א

 ה כללידר רחצח
 )אמבטיה(

 בלוקי בטון בטון,
 (1)או אחר

הדלת וף משקחיפוי קירות לגובה  אין (3)ראה  (2) ראה
לפחות. ומעל טיח + צבע אקרילי בעל 

 "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים.
 --- (3)ראה  חיפוי קרמיקה .בהמשך ראה פרוט בהערות  

 מרפסת שרות
בטון, בלוקי בטון או 

 (1) אחר
 .ראה פרוט בהערות בהמשך אין (3)ראה  (2) ראה

 מש מרפסת ש
 וקי בטוןלב ן,בטו

 (1)או אחר
 .2.6חיפוי/ציפוי קיר חיצוני ראה סעיף  אין (3)ראה  2.6ראה סעיף 

 ראה גם פרוט בהערות בהמשך.

 מסתור כביסה
 י בטוןוקבל בטון,

 (1)או אחר
 3.4ראה סעיף  אין אין (2) ראה

 דירתי מחסן 
 (שהוצמד)ככל 

בלוקי בטון או  בטון,
 (1)אחר

צבע קירות גימור  .טיח
מור תקרה סיד י. גיאקריל

 סינטטי. 

 (4)גרניט פורצלן

 .ראה פרוט בהערות בהמשך אין

 היזם/קבלן ירתלבח

 
 

 לטבלה:והבהרות הערות 
 

ככל שיהיו כאלה, ניתן  -בלוק תאי )בדופן פנים של קירות מתועשים/מתועשים למחצה בטון/בלוקי בטון/קירות חוץ:  :רותקיחומר  (1)

: 1045ת"י ת ברבות אלו תהיה עשויה מלוחות גבס, או בלוק תאי. הכל בכפוף לעמידה בתקינה הרלוונטית לשמעטפת הפנים של קירו

 רחצה בכל בחדרי וקה פנימית(: יהיו מ: בטון/בלוקי בטון/בלוקי בטון תאי/בלוקי גבס.הפנים )חלת (. קירובידוד תרמי של בנייני מגורים

 ון". צרן "כעמידים למים" או מבלוקי בטהקירות בבלוקים המוגדרים ע"י הי יבנומקרה 

 ה מתועשת או וצעו בשיטיבת החוץ וד העורף. באם קירובממ"ד לפי הנחיות פקם. טייטיח ודרישות התקנים הרלוונ: גמר קירות (2)

 רות וקירות לבן. כל צבעי התק גוון:צביעה בצבע אקרילי.  מתועשת למחצה, יתכן שמעטפת הפנים של קירות אלו יעשו מלוחות גבס.  

 פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי.  

 לבן. :גוון .בסיד סינטטיצביעה  .טיח: תמר תקרוג

 . אקריליצבע טיח + ללא חיפוי(:  )בתחום דרי רחצהקירות בחגמר 

 . כל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי

 : ריצוף (3) 

 להלן:  התנגדות להחלקה ולא יפחתו מהמפורט – 2279דו בדרישות ת"י עמי םייעודא.  סוגי הריצוף המותקנים בדירה ובבניין, לפי           

 ;R-11 –(  רצפת תא מקלחת 3;  )R-10 –(  חדרי רחצה 2;  )R-9 –(  חדרי מגורים 1)        

 ח;קשיוי הקירות חיפת, אלא אם כן צוין בגמר ס"מ לפחו 7קירות מחומר הריצוף בגובה ב.  הריצוף יכלול שיפולים בכל היקף ה  

 יחים במידות שונות ולפחות במידות כמפורט להלן:ג.  המוכר יציג לבחירת הקונה וללא שינוי מהמחיר אר  

 לכל מערכות החדרים בדירה:        

 ס"מ; 33X33ס"מ,  45X45ס"מ,  60X60אריחים במידות   

  המוכר יהיה פטור מהצגת אריח במידות אלו הצהרת הספק(ור ואיש"י לאספקה )עפאינו ניתן   ס"מ 45/45במידה ואריח לריצוף במידות              

לכל מידת אריח, המוכר יציג לקונה, לכל  המיועד לריצוף, כלומר של ריצוף לכל מידת אריחפת אולם יהיה חייב להציע לקונה סדרה נוס

לפחות אחד מהם  בשימוש בדירות מגורים,   ושכיחים םוצינים נפוגמאות/גוודוגמאות/גוונים התואמים לד 3-ו סדרות של ריצוף 5הפחות, 

 לי;בגוון בהיר ניטר
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לפי בחירת הקבלן/יזם לפי התקן, ומתוך סוגי הריצוף בסדרות ובדוגמאות  בלבד יקבעות האריחים להוציא את החדרים הרטובים בהם מידו  

 צגו לדייר, כדלקמן:שהו

 חיפוי קירות:     

 מות למפרט וכן במידות נוספות:ס"מ. המוכר יהא רשאי להציע, בהסכמת הקונה, אריחים במידות דו 30X60ס"מ,  33X25אריחים במידות   

  20X50 33, ס"מX33 "א כל שינוי במחיר הדירה.מ, ללס  

  אלוידות המוכר יהיה פטור מהצגת אריח במ ור והצהרת הספק(לאספקה )עפ"י אישאינו ניתן   ס"מ 25X33במידות  חיפויבמידה ואריח ל  

קונה, לכל וכר יציג ללכל מידת אריח, המ כלומר אריח המיועד לחיפוישל ריצוף לכל מידת ע לקונה סדרה נוספת אולם יהיה חייב להצי

אחד מהם  לפחות בשימוש בדירות מגורים,   נפוצים ושכיחיםדוגמאות/גוונים התואמים לדוגמאות/גוונים  3-ו סדרות של ריצוף 5הפחות, 

 ניטרלי;בהיר גוון ב

שר התנור אינו אכ .לעליון( ארון תחתון ביןאורך משטח העבודה ) ס"מ לפחות לכל 60בגובה חיפוי קירות בקרמיקה : מטבחחיפוי ב

 מ' מעל הריצוף(. מעל 1.50רצפה )גובה החיפוי הקרמי ועד הבקו הסף העליון של  - חיפוי קירות תואם מאחורי התנור וסביבו  - BIביחידת 

 קירות: טיח + צבע אקרילי.וי ובהחיפ

  סוגי ריצוף וחיפוי:ד.     

 יבחר המוכר, ובהתאם למפורט להלן:פקים שבהם כר ו/או הסך כמה אפשרויות שיציג המוהקונה מתו לבחירת      

וצים ושכיחים ים נפ/גוונם לדוגמאותדוגמאות/גוונים התואמי 3-סדרות של ריצוף ו 4 לכל מידת אריח, המוכר יציג לקונה, לכל הפחות, (1)

 בשימוש בדירות מגורים, לפחות אחד מהם בהיר ניטרלי;

 קנים הרלוונטים;דרישות הת ' ויענו עלדגמים אשר יציג המוכר יהיו מסוג אה כל (2)

 רמיקה זהה לגמר הקירות. לצנרת גלויה יש לבצע סגירה מובנית כולל בידוד אקוסטי וחיפוי ק .ה

מים לחלקי  דין ולפי דרישות התקנים הרלבנטיים למניעת מעבר יאטמו לפי הוראות כלבים ים רטוהקירות, הרצפות והנקזים באזורי .ו

 בניין/חדרים סמוכים.

 מ"ר. 0.20 -לבחירת הקבלן/יזם. שטח אריח בודד עד כ גרניט פורצלן מסוג)ככל שנרכש(:  ריצוף במחסן (4) 

 

  רות:עה

יניום משולב עם זכוכית מחוסמת או בנוי כדוגמת החזית יתר הבניה( מעקה אלומרת בהבע אחעיצוב מעקות המרפסות )באם לא נק – מעקה

 ומסעדים"."מעקים  1142י הנחיות ת"י ולפ

 .ס"מ 2 -עד כ חללים סמוכיםבין ל ומרפסת שרות, בכניסה לדירה, חדרי רחצה, ממ"ד – הפרשי מפלסים

 לגובה לפי כל דין. ( עד)מדרגה /מונמךמוגבה יתכן סף/גג, פסות שמשה למרביציא

  ס"מ, לפי החלטת החברה. 60 -באם יש פינות קמורות שאורכם פחות מ ,PVCמיניום או פרופיל אלועו פינות מיבוצ –פרופיל פינות בחיפוי 

לפי תכנון  שולב,ו/או מ פלדה ו/או ( עץ ו/או בטוןבתוכנית המכר ככל ותבחר החברה להתקין, ומבלי שהדבר יחייב בסימון) – , קורה/ותרגולהפ

  האדריכל.

  חות.פל מ"מ 3של  צוע מרווח בין אריחים )פוגות(יבנדרש נים לריצוף וחיפוי, לפי דרישות התק – מרווחים )פוגות(

 

 או במסמך אחר ך בטבלה, במפרט מכר זה)מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כ

 (.כישהכם הרשצורף להס
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 ארונות: 3.3

 

הכיור/ טוחה של להתקנה ש םם, תושבת לכיור, חיתוך פתח המתאיהארון יכלול דלתות, מגירות, מדפי ארון מטבח תחתון:  3.3.1 

 כלים.הכנה לכיריים מובנות )פתח, נקודת גז לבישול ונקודת חשמל להצתה(, הכנה למדיח 

. עומק  MDFרון יהיו עשויים סנדוויץ' /ון יהיה מעץ דיקט. שאר חלקי האב האר', וגגוף הארון והמדפים יהיו מעץ מסוג סנדוויץ

ס"מ מעל פני הריצוף. בתחתית  90 -משטח העבודה יהיה כעליון של  מ. גובה סףס" 60-תות, יהיה ככולל חזית הדל הארון,

 ל תחתית הארון.בות שת רטיס"מ ובחיפוי עמיד למים למניע 10 -ל( בגובה של כהארון תותקן הגבהה בנויה )סוק

 ".פתרון פינהן יותקנו "כל עומקו. ביחידות הפינה של הארוס"מ לפחות, לכל גובהו ול 60הארון יכלול יחידת מגירות ברוחב 

 : מתכת. ידיות

 ן:ט להלמפורם שיציג המוכר ו/או הספק/'ם שיבחר המוכר, כיהיו לבחירת הקונה מתוך מגוון סוגים וגווניו סוגי הציפוי וגווני

אחד מהם בצבע לבן ו ים לבחירה, אחד מהםגוונים שונ 5לפחות בפני הקונה  להציגהמוכר :  פורמייקה. על  ציפוי חיצוני )א(

 יטרלי שיוצגו ע"י החברה ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידי החברה. וון בהיר נבג

 ן.ן לבבגוו: פנימיציפוי )ב( 

 ;ראה הערה בהמשך מידות: (1)

  ראה נספח ג' :התחתוןון המטבח ד ארוי בעמחיר לזיכ  

     

 לבחירת הקונה משטח עבודה חתון יותקןלכל אורך הארון הת : תיאור:רכומשטח עבודה מעל ארון מטבח תחתון ולכל או

 1,2)חלקים  4440 דרישות ת"יל שווה ערך(, העונהמאבן טבעית או פולימרית )כדוגמת אבן קיסר או  ס"מ 2-בעובי לא פחות מ

ל כיור. התקנה שטוחה שהמשטח יותאם לס"מ ביחס לחזית הארונות בכל היקפם.  2עם שוליים בהבלטה של  (,ענייןלפי ה

עם  י להעדיף התקנה ללא קנט מוגבהשאון מוגבה שאופן עיבודו יקבע ע"י המוכר )הקונה רקנט עלייותקן  שטחבהיקף המ

 לא ינתן זיכוי בגין אי ביצוע זה.( המשטחהמשטח ככל הנדרש כולל אף מים בכל היקף ד בחזית עיבו

  לפי ארון המטבח חלק תחתון,מידות: 

גוונים  3ו הספק/ים שיבחר/ו המוכר. המוכר יציג בפני הקונה המוכר ו/א שיוצגו ע"ימגוון דוגמאות הקונה מתוך ירת לבח גוון:

 ניטרלי.  לו יהיה בהירחד מגוונים אלכל הפחות וא

  

 ן.אין: ארון מטבח עליו 3.3.2 

תון ארון מטבח תח מ"א 1י להמיר עד ומעלה, המוכר יהיה רשאחדרים  4.5בדירות מסיבות של תכנון המטבח הספציפי הערה: 

 בח עליון. במקרה זה לא יותר ארון מטבח עליון פינתי."א ארון מטמ 2 -ב

 יהיה בהתאם לארון המטבח התחתון.מבנה וציפוי ארון המטבח העליון 

 ס"מ לפחות. הארון יכלול לפחות מדף אחד אחד לכל אורכו. 30לפחות ועומקו  ס"מ 75ון העלי גובהו של הארון

 

רה יהיה ארון תחתון עץ סנדוויץ' או טרספה, תלוי או מונח, באורך מינימלי של הרחצה בדי באחד מחדרי(: ארונות אחרים )ציין 3.3.3

 רלי מחרס / שיש / ניאו קוורץ משולב בכיור. אינטגבודה פחות הכולל דלתות, מדפים, צירי נירוסטה, משטח עס"מ ל 80

  נספח ג'ה רא הרחצה:מחיר לזיכוי בעד ארון 
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              :הערות

 םמייפע מחושבתהקיר )פינה ככל שקיימת  רךה לאו. המדידמטר אורך 5-כמטבח ארונות  כללית של אורך מדידת (1) 

באורך  הארונות יכללום בתוך המשולבירר( )למעט מק המיועדים למדיח, תנור, כיריים וכיו"ב (. חלליםבאורך הארון

  זה. אוריה מתייחשבו כסטי ארונות המטבח, לא אורךמידות ב 5% -טיות עד כסהארונות. 

יר שבגב ארונות המטבח כי יתכן ובקקחת בחשבון ע עצמי, על הקונה לוביצומטבח במקרה של זיכוי עבור ארונות ה (2)

 אלו לצורך תחזוקה.שה לפתח/ים יש לאפשר גיקיימים פתח/י גישה לקולטן/ים משותפים. 

 .הקונה להחלטת הינם תחתון בארון מובנים 'וכו תנור ,מדיח של הורך התקנהארון לצ תכנון (3)

 במקומות דלתות ומדפים, לרבות ,בשלמותו המטבח ארון לספק את המוכר לע ,נםלהתקי שלא הקונה החליט -

 והזנת חשמל של מים וניקוז הנדרשות ולרבות ההכנות ) חללים ללא ( המובנים הכלים החשמליים להתקנת שיועדו

ה ה תנחבאחריות הקונה לדווח על בחירותו על פי הלוח זמנים שהחברה תקבע ובמועד שהחברלמדיח תחת הכיור. 

 .הרוכשאת 

 

 יסה:מיתקנים לתליית כב 3.4

 פתח בקיר חוץ אשר ממנו תהיה גישה ישירה למתקן תליית הכביסה.   

ניתן פלסטיק, מחבלי כביסה  5, ס"מ 160רך מינימלי של אוב וגלגלים מתכת מגולוונות בעל זרועות ליית כביסהתלחיצוני קן מית

והאורך המצטבר של חבלי ס"מ  120 -שאורכו לא יפחת ממתקן מתרומם ן שיותקס"מ ובתנאי  160-שאורך המתקן יהיה קטן מ

 ס"מ. 800 -הכביסה לא יפחת מ

 .5100' מסתור כביסה מחומר עמיד העומד בתקן ישראלי מסמסתור כביסה:  

של  מפלס עליון ניין.של הבבתחתית כל מסתור כביסה יותקן משטח הפרדה מחומרים עמידים שינוקז למערכת איסוף מי הגשם                

 פחות מפני מפלס רצפת הדירה.ס"מ ל 30-וך בהמשטח יהיה נמ 

 .יית כביסהתלל מ"ר 1.70פחות : ניתן לשלב מערכות טכניות במסתורי הכביסה ובתנאי שיישמר שטח פנוי של להערה

 

   )מידות בס"מ(  רשימת דלתות, חלונות ותריסים בדירה – 3טבלה מס'  3.5

ל מקרה, מידות המעברים ם, בסוג הפתיחה ובכיוון הפתיחה. בכנויים במיקום הפתחים, במידות הפתחישיו תכנ: יהערה 

  ספות בהמשך.ערות נום הה גון והבניה. ראהחופשיים בדלתות ושטח החלונות לא יפחת מהנדרש בתקנות התכנ 

  

 תריסים חלונות  דלתות ---

 חדר
כמות ומידת 

  הפתח
 )גובה/ רוחב( 

 עץר )חומ
לומיניום/ א

 מתכת/ אחר(

יר סוג פתיחה )צ
כע"כ(/ 

 אחר( כיס/רר/נג

כמות ומידת 
  הפתח

 )גובה/ רוחב(

חומר )עץ 
אלומיניום/ 
 מתכת/ אחר(

סוג פתיחה 
כע"כ/ /)ציר
 /כיס/אחר(נגרר

מידת ת וכמו
  הפתח

 )גובה/ רוחב(

/ חומר )עץ
אלומיניום/ 
 מתכת/ אחר(

 חומר שלבים
סוג פתיחה)ציר/ 

גרר/ כ.ע.כ/נ
 שמלי/אחר(כיס/ח

 כניסה

1 

 ציר רגילה פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

100/210 --- --- 

 חדר דיור

1 

 נגרר כ.ע.כ אלומ' מזוגג

--- 

--- --- 

1 

 אלומ' אלומ'
 ה חשמלילילג

 כולל גיבוי ידני
300/215 --- 300/215 

 מטבח

--- 

--- --- 

1 

 טינהגליו אלומ' מזוגג

--- 

--- --- --- 

--- 70/105 --- 

--- 

--- --- 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 



 מותנה בהיתר בניה
 מפרט נערך לפני קבלת היתר 

יםוכפוף לש  וןשויות התכנר רק ע"י ינוי
 

                      ___________                                           ____________ 
 המוכרחתימת                                                             חתימת הקונה           

 

 , ג', ד'ב'נספחים א', 

 31  מתוך 15 'עמ 08.02.2021תאריך: /  חדרים 4/  10מהדורה משהב"ש  -מכר למשתכן  מפרט / עיר היין, אשקלון / מבע" גבאי וצתקב / הבניהכות מסד לאי

 

 תריסים חלונות  דלתות ---

 חדר
כמות ומידת 

  הפתח
 )גובה/ רוחב( 

 עץר )חומ
לומיניום/ א

 מתכת/ אחר(

יר סוג פתיחה )צ
כע"כ(/ 

 אחר( כיס/רר/נג

כמות ומידת 
  הפתח

 )גובה/ רוחב(

חומר )עץ 
אלומיניום/ 
 מתכת/ אחר(

סוג פתיחה 
כע"כ/ /)ציר
 /כיס/אחר(נגרר

מידת ת וכמו
  הפתח

 )גובה/ רוחב(

/ חומר )עץ
אלומיניום/ 
 מתכת/ אחר(

 חומר שלבים
סוג פתיחה)ציר/ 

גרר/ כ.ע.כ/נ
 שמלי/אחר(כיס/ח

חדר שינה 
 1הורים 

 בדירות __

1 

 ציר רגילה עץ

2 

 רר כ.ע.כגנ גמזוג אלומ'

2 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

80/210 120/110 120/110 

חדר שינה 
 1הורים 

 בדירות __

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 רר כ.ע.כגנ גגאלומ' מזו

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

80/210 120/110 120/110 

--- 

--- --- 

1 

 רר כ.ע.כגנ אלומ' מזוגג

1 

 ידנילה גלי אלומ' אלומ'

--- 110/110 110/110 

רחצה  דרח
 הורים

1 
 +עץ 

 ר או-/צוהרצו
 ציר רגילה

1 

 אלומ' מזוגג
 נטוי

 )קיפ(

--- 

--- --- --- 

70/210 70/65 --- 

 ממ"ד 
)משמש 
 כחדר 

 (2שינה 

1 
פלדה לפי 

 א הג"
ציר )רגילה(. 

 חוץ פתיחה

1 

 מזוגגאלומ' 

ציר רגילה או 
 כ.ע.כ

חיות לפי הנ
 ג"אה

1 

 . נגרר לכיס אלומ' אלומ'

80/200 100/100 100/100 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
 ותורסיסים, הנגררת/כנף אחת או שתיים, פלדה נגד גז, הדף 

         לפי הנחיות הג"א.לכיס. 
--- --- 

 3שינה חדר 

1 

 ר רגילהיצ עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ אלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני 'ומאל אלומ'

80/210 120/110 120/110 

 רחצה דרח
  כללי

1 
 + ץע

 אור -צוהר/צו
 ציר רגילה

1 

 אלומ' מזוגג
 נטוי

 )קיפ(

--- 

--- --- --- 

80/210 70/105 --- 

מרפסת 
 שרות

1  
 עץ 
 

 ציר רגילה

--- 

--- --- 

1 

 כ.ע.כ נגרר  ומ'לא אלומ'

210/70* --- 140/105 

דירתי מחסן 
 צמוד
)ככל 

 (שהוצמד

 עץ/פח 1
לפי החלטת 

 החברה
 ילהציר רג

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

70/200 --- --- 

 מכונת/מייבש הכביסה., גבולית ועלולה להפריע בהכנסת ס"מ 70בניה מידת ל רוחב הדלת קביעתם לב, *אדריכל שי

 :ואחרות טבלהל ערותה

 ישה(.ורף להסכם הרכך אחר שצמכר זה או במסמבטבלה, במפרט  צויןם )הקיים בפועל רק בא

פולימרי בתחתית קנט  התקנתלתות תהיינה עמידות למים ויכללו ובפתיחת ציר רגילה. הד 23דלת עץ לבודה בהתאם לתקן ישראלי מס' = עץ  דלת .א

וג = סרגילה ציר , ות יועץ האלומיניוםחיהנלפי  סוג פרופיל:, = אלומיניוםאלומ' ס"מ לפחות )ראה פרוט יתר בסעיף י' בהמשך(.  7הדלת בגובה 

קיר, מחה )כיס( בוך גואו לת= כנף נגררת על כנף ו/ר כ.ע.כ גרני= רגילה+ משתפלת,  )דרייקיפ(סב נטוי = פתיחה משתפלת )נטוי(, קיפ פתיחה, 

טם גומי מוקצף כולל א ניום במילוי פוליאוריתןתריס עשויים פח אלומי: בתריסי גלילה או הזזה יהיו שלבי התריסים ,= כנף בתנועה אנכיתגיליוטינה 

יורכב ארגז תריס  מ' 2.5מעל היצרן. בחדר דיור ובפתחים ברוחב שלבים לאטימה מוגברת. עובי הפח יהיה בהתאם למידות הפתח והוראות בין ה

  .ליבאמצעות רצועה ו/או חשמנגלל כלפי מעלה,  ריס= תגלילה גלילה עם שלבי תריס כנ"ל עם מנגנון חשמלי ומנגנון פתיחה ידני. 
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 /דלתותית בדירה תתאים לסה"כ הכמות הכללובלבד שה בטבלהשל אחד מחדרים  רבתיאו, משותפים לשני חדרים יכולות להופיע ונותלתות/חלד .ב

 .מיזוג האווירס"מ כהכנה לתפקוד מערכת  3חלונות המצוינות בטבלה. יתכן ושולי דלתות פנים יוגבהו מעל רצפה עד 

חות משני לו המורכבים, לפי דרישות התקן רגיל/בטיחותי( Double Glazingכפול ) זיגוג שקוף עםמאלומיניום  ,)למעט ממ"ד(ינות / ווטרחלונות .ג

לי תו ביהם יהיו בעהחלונות ורכי. או אחר לפי תכנון( מ"מ 6עם מרווח אויר בעובי של לפחות, מ"מ  4 )זיגוג בעובי ניהםיר ביזכוכית עם מרווח אוו

חלונות יותקנו על ידי צירים, גלגלים, ידיות מובנות, מנגנוני פתיחה ונעילה. ה ,EPDMמי יגוג, אטמי גוכללם: סרגלי זן ואביזרים מקוריים, ובתק

 לכל במסילות. אין :רשתות .לפי הנחיות פקוד העורףיהיה חלון מסוג אלומיניום מזוגג עם כנף/ים פלדה, בממ"ד  רן.ם היצה מטעמתקין מורש

 .אחת רשת לכנף כהכנה במסילה נוסף נתיב יותקן ,נותלוהח

הפונים למרפסת שירות גם  טבחיםות במלא אוורור ישיר לאוויר החוץ, לרבבחדרי שירות, בחדרים סניטריים ובמטבחים ל -אוורור לאוויר החוץ .ד

 ת רפפת כיסוי.ני עד לקיר החוץ לרבוצינור מצויד במאוורר מכ יבוצע אם איננה סגורה בתריס ו/או בחלון, 

ע ג קבויתכן פתחים המשולבים בזיגו ניום.יועץ האלומי ו/או סוג פרופיל, גוון, עפ"י תכנון האדריכל .עשויים אלומיניום יםחלונות והתריסמסגרות ה .ה

 .מחסום, ו/או קירות מסךמש כמעקה/המש

 נגנוני פתיחה  יות מובנות, מם, גלגלים, יד, ציריEPDM, אטמי גומי ובכללם: סרגלי זיגוג יהיו בעלי תו תקן ואביזרים מקוריים,החלונות ורכיביהם    

  ;היצרן טעםמורשה מ מתקין ידי על יותקנו . החלונותונעילה   

 האדריכל.  בחירתשקופה או עמומה )"חלב"( עפ"י בטיחותית זכוכית תותקן  יש חלונות(, )באםרחצה בחדרי  .ו

 .ודרישות כיבוי אש אדריכלה תכנוןאו רפפות קבועות, לפי /ו או סבכה בדלתוורור מכני ו/ו/או את חלון ( יעשה באמצעוכש מחסןככל שנר) אוורור המחסן .ז

מערכות , (טלסקופית)פנורמית/ עינית הצצהסגר בטחון פנימי נוסף,   5044לתקן ישראל  אמתתו יתריחיב-רב ביטחון(פלדה ). דלת דלת כניסה .ח

מ"מ  1.25נת בעובי של ומשקוף בניה מפלדה מגולו .ומספר דירהעצור דלת תחתון, מ סף מברשת ,נעה ו"רוזטות"ידית  צירים, מגן צילינדר,

 גמר לגוון לפי בחירת המוכר.נור. עה בתיו בחיפוי ויניל או צבילפחות. כנף הדלת והמשקוף יה

  בטחון/אש.דלתות תכן ויותקנו קרקע יבכניסה לדירות בקומת לפי הנחיות רשות הכבאות,  .בחירת החברהגוון לפי  וניל,  ציפוי דלת ממ"ד .ט

חוזק,  –תפקודי  היבטבכל  שווה ערך אוי פלקסבורד כנף הדלת תהיה עשויה משתי לוחות מודבקים על מסגרת עם מילו פנים: מכלולי דלתות .י

 , עםלעמידות במיםאים מתה ציפוי חיצוני מתועשפורמייקה או גמר צבע או אקוסטיקה, קיים, אחר. צירים יותקנו בהתאם לסוג משקוף הדלת. 

 בעל 23 י מס'בהתאם לתקן ישראליהיה  משקוף הדלת .צדדים לפחות 3-בהיקף כנף הדלת )קנט( מצופה ב .ידיות מתכת משני הצדדיםו מנעול 

ובי ול סיבטיה / מקלחת מנעי אמבבחדר . המשקוף לאחר התקנתו יהיה עמיד למים. אטימה יכולל פסבגמר תואם לדלת הלבשות פולימרי או עץ 

/או ברה ולבן(, שיוצגו על ידי החגוונים לפחות )אחד מהם  3לבחירת הרוכש מתוך  גוון:   אור, מזוגג בכנף הדלת.-הר/ צודמוי "תפוס פנוי" וצו

 ספק/ים שיבחר/ו על ידה.ה

 בנוסף, .סורג קבועלקבוע , אין ם בקומה(ת כלל הדייריאמור לשמש א )בחרום קומתי המוכרז כפתח חילוץ  בדירהבממ"ד ובפתח  -פתח חילוץ .יא

 פתיחה.יון החה וכבפתח שיוכרז ע"י הרשויות המוסמכות כפתח חילוץ יתכנו שינויים במידות הפתח, סוג החלון/תריס, לרבות סוג הפתי

 2 -ים כד גבוהסף הדלת וריצוף הממ"חיצונית.  /נגררת,דלת כניסה למרחב מוגן הינה דלת פלדה אטומה, הנפתחת :פיקוד העורףלפי דרישות  .יב

לים מעוג וורורכנפיים לפתיחה. חלון אלומיניום + זיגוג וכן  פתחי א 2ירה. חלון פלדה כנף אחת או שתיים, הנגררות לכיס ו/או ס"מ מעל מפלס הד

פתח וליד  ג הקירע" פיקוד העורף(,לפי הנחיות )סינון אויר  מערכת התקנת חסומים בדיסקאות פלדה )פלנצ'(, וניתנים לפרוק. בקוטרים שונים,

הרי מתקן הסינון, ע"י החברה יודגש שבאם סופק  (.2010)תקנות הג"א מאי  הפרעה מקומית. מידות המערכת לפי מידות היצרן. רוצתיהאוורור 

כך ע"י סמכו לשהו אטימות נוספת ע"י הגורמיםבדיקת תקינות וע"י הרוכש, יחייב רוקו יפלכן אושרו ע"י פיקוד העורף, ונבדקו תקינתו והתקנתו ש

פועל יגבר הביצוע ביעת ספק יודגש כי בכל מקרה של סתירה בין המצוין בתוכניות המכר ו/או במפרט המכר לבין הביצוע בפועל למנ פיקוד העורף.

 התואם הנחיות מעודכנות של פיקוד העורף.

אביזרים  רך בהתקנתהצועקב , "נטו"ות פתחים ות מידאינן מבטאומשוערות בס"מ, ניה ב, הינן מידות 3מס' המידות המפורטות בטבלה  – מידות .יג

 מסך מלבני דלתות/ חלונות/ויטרינות/קירות של ,ם למיניהםפרופילים היקפיימשקופים וכגון: מלבנים סמויים ו/או מסגרות סמויות וכן  משלימים 

  התכנון והבניה.   בתקנותכנדרש לפתחים אלו  מידות/שטח,מלא יפחת  יםבכל מקרה גודל הפתחים המתקבל .)לפי הענין(
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 .הערות לאחר טבלה זו(גם )ראה  מתקני תברואה וכלים סניטרים בדירה – 4טבלה מס'  3.6 

 
 

 מיתקן                                     
 מיקום

 מטבח
 חדר רחצה הורים

 )מקלחת(
 כללי חדר רחצה

 )אמבטיה(
 אחר פסת שרותמר

 ור מטבחכי
 )בודדת/כפולה(

 --- --- --- --- ראה הערה )א( )בס"מ(מידות 

 --- --- --- --- א' סוג

  ₪זיכוי 
 
 אין

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

 כיור רחצה

 --- --- משולב בארון 40/50 --- מידות )בס"מ(

 --- --- 3.3.3 אה סעיףר א' --- סוג

 אין ---  ₪זיכוי 
 ראה נספח ג'

 
--- --- 

 לנטילת ידיים כיור

 --- --- --- --- --- (מידות )בס"מ

 --- --- --- --- --- סוג

 --- --- --- --- ---  ₪זיכוי 

 )ב'(וארגז שטיפה אסלה

 --- --- לפי מידות היצרן לפי מידות היצרן --- )בס"מ(מידות 

 --- --- א' א' --- סוג

 --- --- אין אין ---  ₪זיכוי 

 אמבט/ 

 )ב'(מקלחת

 --- מידות )בס"מ(
 כל דיןהוראות לפי 

 ראה בהמשך
70/170 

 יה()אמבט
--- --- 

 --- סוג
 יצוף משופער

 )מקלחת(
אקרילית אמבטיה א' )

 (או פח מצופה אמייל
--- --- 

 --- --- אין --- ---  ₪זיכוי 

סוללה למים קרים 
 כיור,/חמים ל

 )ד() ה(מהמשטח

 --- --- פרח/מערבל פרח/מערבל  פרח דגם 

 --- --- א' א' א' סוג

 --- --- ספח ג'ראה נ ראה נספח ג' אין  ₪יכוי ז

סוללה לאמבטיה למים 
 )ו( קרים וחמים

 --- --- דגם
  דרך-רב

 )אינטרפוץ
 )ו(( או סוללה3דרך   

--- --- 

 --- --- א' --- --- סוג

 --- --- ראה נספח ג' --- ---  ₪וי זיכ

סוללה למקלחת למים 
 )ו( מיםקרים וח

 --- דגם
  דרך-רב
 טרפוץ)אינ

 )ו(ה( או סולל3רך ד  

--- --- --- 

 --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- ראה נספח ג' ---  ₪זיכוי 

 --- יש --- --- --- )ט(ניקוזביסה ולחיבור מים מכונת כ

פליטת  לשרוול בדופן חיצונית 4פתח "
, כולל תריס הגנה מייבש כביסהמ  אדים

 רהשקולת סגיומ
 --- יש --- --- ---

חיבור מדיח לחיבור למים וניקוז, הכנה 
 )ט(כלים

 (ההכנה משולבת בניקוז כיור המטבח)
 --- --- --- --- יש
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 מיתקן                                     
 מיקום

 מטבח
 חדר רחצה הורים

 )מקלחת(
 כללי חדר רחצה

 )אמבטיה(
 אחר פסת שרותמר

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

 --- --- --- --- 1 )הכנה( )יב(נקודת גז לבישול

 --- --- --- --- --- כנה()ה )יב(מים וםנקודת גז לחימ

 

 :ואחרות טבלהל ערותה

 רכישה(.להסכם הבטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף  צויןבפועל רק באם )הקיים 

 

וסטה, בהתקנה נירקוורץ גרניט/חומר סילי קוורץ /מ: ס"מ( 80/46 הס"מ או כפול 40/60במידות  תבודד: )לבחירת הקונה :קערה מטבח קערת (א)

-חרס מידות כ: )באם אינו אינטגרלי( כיור רחצה היצרן/ספק, שיבחר ע"י החברה. במידות לפי ולחני )אינטגרלי(:שכיור רחצה שטוחה. 

  החלטת החברה לפי בחירת החברה. תוצרת לפי מ.ס" 40/50

עפ"י ת"י  ליטר 3-ו ליטר 6כמותי בעל קיבולת הדחה קצרה וארוכה של -דובלוק. מיכל הדחה חרס יה מחרס מונו אסלת שירותים תה: אסלה (ב)

 כבד בעל צירי נירוסטה. שבמו :אסלה כיסויי החלטת החברה. לפ תוצרת .1385

 פינות ומיטת תמיכה ר. מילוי עץ במ"מ הומוגני, בעלת חיזוק היקפי, שלד עץ עם ציפוי פוליאסט 3.5תהיה מחומר אקרילי בעובי  אמבטיה:

 ות מצופה אמאייל.מ"מ לפח 2.5מפרופילי ברזל מגלוון. לחילופין מפח בעובי 

 לניקוז שיפועים עם 2272 י"ת בדרישות העומד בגמר, דין כל בהוראות הנדרש פי על דותמהמי יפחת לא המקלחת משטח מקלחת:

 ;המשטח

ידית  ל, דגם מערבל מיקסר בעל מנגנון קרמי דו כמותי )ויסות מים לחמים/קרים בעזרתיפוי כרום ניקיהיו בצ כל הסוללות למים חמים וקרים )ג( 

, ככול שישנה, ועומדת בדרישות כאשר אחת מהן היא תוצרת הארץ סדרות 3 תחולפקונה ההמוכר להציג לבחירת אחת( יכללו חסכמים, על 

 .1385הת"י 

מ ס" 20ס"מ לפחות ולעומק  25 -בציפוי כרום ניקל, פיה בגובה כ פרח/מערבל,גם: : דלקערת מטבח. )כולל חסכם( סוללה למים קרים/חמים )ד(

 דרישות התקינה הרלוונטית בארץ.ל מדים בכלמים חמים העו סדרות 3לבחירת הקונה מתוך  לפחות.

 15ס"מ לפחות ולעומק  15 -באורך כ פיה, בציפוי כרום ניקלערבל : דגם: פרח/מ)כולל חסכמים( לכיור/י רחצה, סוללה למים קרים/חמים )ה(

 רלוונטית בארץ.העומדים בכל דרישות התקינה ה למים חמים סדרות 3לבחירת הקונה מתוך  ס"מ לפחות,

הקיר, הכוללת יציאה תחתית למילוי האמבטיה וכן וקרים, מיקס מסוללה למים חמים  :באמבטיה :)כולל חסכמים( ם קרים/חמיםסוללה למי (ו) 

 לף.חות ומזס"מ לפ 60צינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך   

 לקה כולל צינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מוט הח מיקס מהקיר, ,דרך( 3רים, רב דרך )אינטרפוץ סוללה למים חנים וקדגם: : לחתלמק 

 ס"מ וראש מקלחת בקוטר  30לחילופין ולפי בחירת הדייר, זרוע מהקיר באורך או ס"מ לפחות ומזלף.  60ומוביל אנכי באורך  טלסקופי 

 ס"מ. 15 

 .שידרש( )ככל ניל יברזו: חיבור לביוב, כוללת ארגז/י שטיפת אסלהרים וכיותקנת ה (ז) 

 .: לבןגוון הקבועות (ח)

 ., חיבור לניקוז והזנת חשמלמים קריםנקודת : ת כביסה כוללתהכנת חיבור למכונ (ט)

 ברז והכנה לחיבור לביוב, ולסיפון קערת המטבח.למדיח כלים כוללת:  הכנה( י)

 בלבד ללא אביזרי קצה.אם לא נאמר אחרת, צנרת נחושת ב: הכנה לנק' גז (בי)

 פרטורה המסופקת מהרשת העירונית.מים בטמ: קרים מים (גי)

 למניעת החלקה שעומדים בתקן ישראלי קבועותלרכוש  במקרה של שינוי לאחר קבלת החזקה בדירה, יש -נית/אמבטיה(ועות רחצה )אגקב (די)

  .R-11 -ולא פחות מ

 ו הכיור. עבודה אמשטח ה = קרי ברז הממוקם על מישור פרח קבוע. ברז הנשלף מתוך שרוול ראשנשלף =  (טו)

  זרת ידית אחת. רים /חמים, בע)מיקסר( = ויסות מים לק מערבל

 )אונטרפוץ( = חלוקת כניסה/יציאה, של מים חמים/קרים, לראש מקלחת ו/או לפיית ברז ו/או שניהם. דרך-רב
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 /פתחי ניקוז וכו'(./מקלחות)ברזים כננים למערכות הקצה הסטנדרטיותמערכת הספקת המים והניקוז מתויש לקחת בחשבון כי ז( ט)

קה בדירה( כגון ראש מקלחת דמוי "גשם", ללא התאמת קוטר צנרת הדלוחין, שטח תא המקלחת, לאחר קבלת החזשינוי מהאמור לעיל )

יקוז ם הנפלטת ממפל המים לקיבולת הנצה עקב אי התאמה בין כמות המיומחסום הקפי מפני גלישת המים, עלול לגרור הצפה בחדר הרח

 צפה.בר

  האמבטיה אינה כוללת חיספוס מונע החלקה, יש לנקוט באמצעים מתאימים כגון ת וככל שרצפת ( הואיל והשימוש באמבטיה הינו גם למקלחזי)

  הדבקת מדבקות המיועדות למניעת החלקה.

  זרימת הגז במקרה של כיבוי לא לניתוק מנגנון לל, יש להשתמש בכיריים הכולליםשול נמצאים בסמיכות לחלון ובכככל שמיקום הכיריים לבי (חי)

 ול.להבה/ות הביש רצוני של

 

 או במסמך אחר )מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה

 רכישה(.שצורף להסכם ה

 

 יין(, ברצפה, תפים לכלל הבני ביקורת לקולטני ביוב )בחלקם יתכן ומשורת ופתחצנ: אחרטלציה נוספים בדירה, לכל צורך אביזרי אינס  3.6.1 

  וכמות, עפ"י דרישות כיבוי אש(. )מיקום יתכן מתזי כיבוי,האינסטלציה.  במיקום וכמות עפ"י החלטת מהנדסבקירות או בסמוך לתקרה,   

 בין  לי פיקודוצנרת להעברת גז וכב מפוצלו/או י מרכזי ינזגן מיקוז למלפי החלטת מהנדס האינסטלציה. נ, מיקוםארון למחלקי מים ב  

מיקום במרפסת שרות ו/או במסדרון ו/או  מפוצל,ו/או  מיני מרכזי. מיקום מיועד למזגן למאיידהמיקום המיועד למעבה, עד המיקום המיועד 

וצנע מיקום מו/או עליון ו/או במסתור כביסה,  עבה בגגיועד לממיקום מ. .ל חלקי הדירהתר המאפשר פיזור יעיל וקצר לכמוצנע ומוס

 מיקום המעבה/המעבים.ומוסתר ל

 

 הערה:  

 דמוי התקנת כיסוי מבודד ואסטטי ויצרו בליטות ידרשו(, יתכן ויחייבו ככל שבוי, )הצורך במעבר צנרת מים/ביוב/מתזי כי  

 , כרבתכנית המ סמוך לקירות ורצפה, שלא בהכרח יסומנובו/או תקרה קירות ובסמוך ל ,ם"או "ספסלי" עמודים או קורות"  

 מנו ומאילוצי תכנון יותקנו במיקום שונה מהתוכנית.או שסו  

 פתחי  תכן וידרשוי ןהבניייש לקחת בחשבון כי לפי הת"י, והנחיות מהנדס האינסטלציה בקולטנים העוברים לגובה  ,בנוסף  

 .תחזוקה לצרכי גישה חי ביקורת אלו , אין לחסום אותם ויש לאפשרביצוע פת שריידבהם לכן בדירות ביקורת, ו  

 

תהיה לפי הוראות כל דין. התקנת המערכת באמצעות מערכת סולארית משותפת מאולצת הספקת מים חמים לדירות : מיםחימום   3.6.2

 . ן קוצב זמן לחימום המים )טיימר(החמים והתק וד המיםוי חשמלי לדלרבות גיב 579שות תקן ישראלי הסולארית תהיה בהתאם לדרי 

ה )דוד( המחובר למערכת הסולארית וכולל חימום עם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב זמן )טיימר( הכולל מפסק ותקן מכל אגירלכל דירה י  

 במאפשר לתכנן מראש את זמני ההפעלה.  

        , יעשה חימום המים באמצעי חימום אחרים, ת סולאריתאמצעות מערכבחמים  תן לספק מיםשלהם לפי הוראות כל דין לא נילדירות   

 .התקן קוצב זמן לחימום המים )טיימר(כן ובלבד שהמים המסופקים באמצעותם עומדים בתקנים הקיימים בעניינם. ו  

גג עליון  או בסמוך להשירות או סת ש כגון במרפאך נגי במקום מוסתר: מיקום הדוד ;ליטרים 150: תלבקיבו למים חמיםמכל אגירה )דוד(            

   יה.הנדס האינסטלצמ תכנוןלפי  

 ת. : קערות מטבח ורחצה, אמבטיה, מקלחחיבור מים חמים לכלים 3.6.3

  אין.  :"דלי"ברז   3.6.4

 החברה(. קום לפי החלטת)מי: יש הכנה למונה מים לדירה 3.6.5

 .: פלסטידלוחין לפי תכנון מהנדס האינסטלציה, ,PPR, S.Pת, פקסגול, : פלדה מגולוונמים חמים וקרים חומר הצינורות: 3.6.6

 .: פלסטישפכים 

 , יש :במטבח ה ממקור הגז ועד נקודת הגזצנרת גז בדיר 3.6.7

 : יש.הכנה למונה גז לדירה 3.6.8
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 (טבלה זו)ראה הערות לאחר  שורתחשמל ותקמתקני  – 5מס' טבלה   3.7

 
 ית תקע ונקודות טלפון, ראה נספח ג'מחיר זיכוי לנקודות מאור, ב

 
 
 

 מיקום

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע בית
 רגיל

 תקע בית
 מוגן מים   

 תקע בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;הטלוויזי

 ;תקשורתנק' 
 .נק' טלפון

 נקודות 3 כ"סה

 אחר/ הערות

 לדירה כניסה
 מבואה או

1 1 - - - 

 עמון+ לחצןפ -
 אינטרקום -
חדר לתאורה מפסק  -

 .מדרגות
 לוח חשמל דירתי -

כולל סגירה )ניתן 
שיהיה בסמיכות 

 לכניסה או למבואה(.
ארון תקשורת כולל  -

  .שקע
 טלפוניה/טלוויזיהארון - 

 יורד חדר
 אוכל נתופי

2 3 - 
1  

 מזגן(ל)
1 

מלי תריס חשאם תוכנן 
קודת חשמל ספת נתו -

)ראה  להפעלת התריס.
 מרפסת שמש(.

 - - - 1 1 פרוזדור

 3בפרוזדור באורך מעל 
מ' או בפרוזדור הכולל 

נקודות  2פניית "ר", 
 מאור לפחות + מחליף.

 1 מטבח

4 
)אחד מהם 
כפול, אחד 
מהם מוגן 

מים בדרגת 
44IP חד וא

מהם מוגן 
בדרגה 
 רגילה(

- 
 יד() 3

 , מקרר,)תנור
 (מדיח

- 

ם השקעים, בתי מיקו
מעל  התקע יהיה

משטח העבודה ככול 
בהתאם האפשר ו

לתכנון המטבח יותקנו 
שקעי כח נפרדים 

 למדיח, לתנור, למקרר

שינה  חדר
  הורים

 

1 
)כולל מפסק 

 מחליף
 ( למנורה

 

4 
)שניים ליד 

 המיטה(
- 1 1 

ם )נק' ינטרקוא -
 שמע/דיבור בלבד(

   רחצה חדר
 הורים

 )מקלחת(

1 
 מים( )מוגן

- 1 
1 

בית תקע )
 לתנור(

- 

ראה חדר  -חימום מים 
 אמבטיה.
והיכן  בהעדר חלון
 ,שנדרש

הכנה לנקודה לאוורור 
 מכני + מפסק.

 - 1 1 - 3 1 חדר שינה

 ד/"ממ
 שינה דרח

מנורה לפי 
הנחיות 

 פיקוד העורף

3 
 למסנן 1+ 

- 1 1 
פיקוד  תקנותלפי 

 העורף

 חדר רחצה
 כללי

 )אמבטיה(

1 
 ם()מוגן מי

- 1 
1 

בית תקע )
 לתנור(

- 

ית תקע לתנור ב
זמן  + התקן קוצבחימום

הכולל מפסק לדוד 
השמש במיקום עפ"י 

 התכנון. 
והיכן  בהעדר חלון
 ,שנדרש

הכנה לנקודה לאוורור 
 מכני + מפסק.



 מותנה בהיתר בניה
 מפרט נערך לפני קבלת היתר 

יםוכפוף לש  וןשויות התכנר רק ע"י ינוי
 

                      ___________                                           ____________ 
 המוכרחתימת                                                             חתימת הקונה           

 

 , ג', ד'ב'נספחים א', 

 31  מתוך 21 'עמ 08.02.2021תאריך: /  חדרים 4/  10מהדורה משהב"ש  -מכר למשתכן  מפרט / עיר היין, אשקלון / מבע" גבאי וצתקב / הבניהכות מסד לאי

 

 מיקום

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע בית
 רגיל

 תקע בית
 מוגן מים   

 תקע בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;הטלוויזי

 ;תקשורתנק' 
 .נק' טלפון

 נקודות 3 כ"סה

 אחר/ הערות

 תמרפסת שרו
1 

 ()מוגן מים
- - 

2 
 מוגן מים

 )מכונת כביסה,
 מייבש כביסה(

- - 

 מרפסת
 שמש

1 
 )מוגן(

- 
1 

 )מוגן(
IP44 

- - 
מלי + כולל תריס חש

מפסק + מנגנון פתיחה 
 י.ידנ

 מחסן
)ככל 

 (שהוצמד

1 - 1 - - 

צריכת החשמל של 
תחובר לשעון המחסן 

החשמל הדירתי אליו 
משויך המחסן. או 

 ילופין שהזנותלח
החשמל של כל 

המחסנים יחוברו למונה 
משותף ונפרד 

למחסנים בלבד, או 
מונה נפרד לכל מחסן, 

חלטת המוכר ועפ"י לה
 בחירתו.

 תורמס
 כביסה

- - - 
1 

)פקט הכנה 
 מזגן(ל

- 
 
- 

 

  הערות לטבלה ואחרות

 (, כולל נקודת הדלקה אחת.אהיל/ארמטורה -בית נורה על גבי קיר או תקרה )ללא נורה וכיסוי = / תקרהנקודת מאור קיר (א)

 פרד(.יותר בפנל אחד, נספר כל שקע בנ)שני שקעים או  רם חשמל רגיל.= "שקע" בודד לחיבור מתקן חשמלי הניזון מז בית תקע מאור )רגיל( (ב)

 ממ"ר לפחות. 1.5החיבור יבוצע בכבלים 

החיבור  )שני שקעים או יותר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד(. רם חשמל רגילהניזון מז שקע בודד עם כיסוי,מוגן מים:  ור )רגיל(תקע מאבית   (ג)

 ממ"ר לפחות. 1.5יבוצע בכבלים 

לכמות  תוספתושאינם המאור )בתקרה או קיר(, המצוינים בסעיף א' של נקודות  בלבד לאופן ההדלקה תאור נקודת מאור הדלקה כפולה= (ד)

 מאור המצוינות בסעיף א'.ה נקודות

 ".ושאינם בהכרח נקודה/ות "כוח ע/ים" הנמצא/ים על גבי מעגל חשמלי נפרד )כל נק' במעגל נפרד(,"שק = גל נפרדבית תקע מע (ה)

 נה גבוהה.רגת הגבדבהכרח במעגל חשמל נפרד אך אביזר הקצה מוגן מים בית תקע מוגן שאינו או אחר=  4IP4בית תקע עם דרגות הגנה  (ו)

בין מחשבים,  –ד )קומפלט( או לחוד וכוללות נקודת טלפוניה, נקודת תקשורת נקודות ביח 3 =)מחשב( טלפון חוץ/תקשורתטלויזיה/נקודת  (ז)

רנט. /אינטללא חיבור הדירה לרשת הטלפוניםדורי כבלים.  מור, ואפשרות לחיבור לקליטת שיחיבור לקליטת שידורי חובה כא –נקודת טלוויזיה 

 כולל כיסוי. 1מודול  55וקופסא  ההכנה בקיררת ועד נקודת מריכוז התקשו קודת התקשורת תכלול צינור וחוט משיכהנ

 .(ומר לפי הענייןעמדת שלדלת כניסה למבנה או ל) כולל אביזרי קצה לתקשורת פניםנקודה/ות מלאות נקודת טלפון פנים )אינטרקום(=  (ח)

  מ"מ.  2.5 , מחובר ישירות ללוח למפסק נפרד עם כבליםשמלי נפרדמעגל חעל גבי  בית תקע כוח = נקודת כח (ט)

לפי תקנות החשמל והתקנים  קעים, מפסקים ותאורה בחדר המטבח, בחדר האמבטיה ובשטחי חוץ הנספחים לדירה, יהיו מוגני מיםש (י)

 ראליים.היש

תקשורת )מחשב( מריכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה  ה לנק'הכנ חרת הכוונה לצנרת )"שרוול"( וחוט משיכה בלבד.באם לא צוין א"הכנה"=  (יא)

למניעת ספק )ספירלי(. "מפזר חום" ולא "תנור להט"  יותקן )באחריות הדייר(,מעל דלת חדר הרחצה לתנור חימום נמצאת באם ההכנה ר. בקי

 ההכנה לתנור חימום כוללת שקע מוגן מים. החברה.י אמצעי חימום לא מסופקים ע"י יודגש כ

דליקים/מכבים את אותה/ם הנמצאים בריחוק ביניהם, אך מ נפרדים שונים קודה/ות מאור הניתנות להדלקה/ כיבוי, משני אביזריםנ =ליףחמ (יב)

 מאור. נקודה/ות

 וק ודרישות מהנדס החשמל.בעקבות הנחיות הח ם וסוג הנק'יתכנו שינויים במיקו (יג)
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חובר ישירות המתוכנן לכיריים. הנקודה ת מיקום לידבארון המטבח, פאזית תותקן נקודת תלת מגורים הכוללת חיבור תלת פאזי=  בדירת (יד)

 המפסק בלוח החשמל הדירתי.. הנקודה תכלול את כל החיווט לרבות בית שקע ו2.5/5מפסק תלת פאזי בלוח החשמל ותחווט בכבל ל

 

 טבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחרן כך בש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צוייובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם י)מ

 כישה(.שצורף להסכם הר 

 

  בחדר מדרגות. ומנגנון שבת לתאורת לילה קבועה .יש :ת מאורונקוד :בכל קומה :חדר מדרגות/ מבואה קומתית  3.7.1 

  יש. :קומתית מתוך הדירה להדלקת אור במבואה צןלח יש. :לחצני הדלקת אור יש. גופי מאור:  

 כולל כיסוי. 1מודול  55ד נקודת ההכנה בקיר וקופסא כוז תקשורת וע: נקודת התקשורת תכלול צינור וחוט משיכה מריון חוץטלפ 3.7.2 

 .זמזם :צליל .לחצן פעמון: סוג: 3.7.3 

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

  .: ישהבתוך הדיר )כולל שקע רגיל(,דירתי ולוח תקשורת  ים(מודול 6-)כולל השארת מקום פנוי לדירתי  לוח חשמל 3.7.5  

 אין. :שעון שבת: יש. מפסקי פחת החשמל. לפי תכנון מהנדס :וםמיק  

     .כולל קוצב זמן : יש.חשמלישמש/מים,  נקודת חשמל לדוד 3.7.6 

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

 דלת הכניסה הראשית בקומתלחצן לפתיחת  , כוללשמע דיבור )אינטרקום .5 : כמפורט בטבלהמיקום: יש, מערכת אינטרקום 3.7.8 

 בחדר שינה הורים(. רלשמע ודיבוופומית  ,הכניסה  

 .ן: אי(רדתלוויזיה נוספת במעגל סגור )נפמערכת ט 3.7.9 

  .לקליטת טלוויזיה רב ערוציתלחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיהת שידורי הכנה לקליט 3.7.10 

 :מיתקנים אחרים     3.7.11 

 ירות גם אם איננה לרבות במטבחים הפונים למרפסת ש י שירות, בחדרים סניטריים ובמטבחים ללא אוורור ישיר לקיר חוץ,בחדר  -          

 .כיסוי ור מצויד במאוורר מכני עד לקיר חוץ, לרבות רפפתקין ציניש להתבחלון,  ריס ו/אוסגורה בת  

 .3.5ה גם תריסים בטבלת פתחים סעיף רא עלת התריס.תריס חשמלי כולל נקודת חשמל להפ  -           

 ארון תקשורת כולל שקע.  -          

 .קשורתמשולב בארון ת וניה/ טלוויזיהארון טלפ -          

כולל תריס הגנה עם משקולת לסגירה  4למייבש כביסה ומעבר חיצוני עבור צינור פליטת אדים בקוטר " הכנה – השרות במרפסת  -

   מל.והזנת חש            

 אזי ולרשת החשמל הישראלית מערכת לניטור ולבקרה של צריכת החשמל הדירתית. המערכת תתאים לחיבור תלת פ -            

 החשמל המשתנים. תעריפי זנתהר ותאפש             

 חידת תקשורת זרם חשמלי, י המערכת תכלול יחידת מדידה בלוח החשמל הדירתית אשר מתבססת כל רכיב המודד             

 .קומית ומציג אותם בצורה ברורהלשידור אלחוטי, צג דיגיטלי אלחוטי המקבל ומעבד את הנתונים בצורה מ             

  מ', הצג יציג לפחות את נתוני צריכת האנרגיה 1.5ם הדירה בסמוך לדלת הכניסה במקום נגיש ובגובה קן בפניצג יותה             

 והמצטברת ואת עלותם הכספית.  השוטפת            

 

 מתקני קירור / חימום, בדירה:.        4         

 :ולתכל שרא, פאזי תלת רטיתסטנד אחת מרכזית מיני למערכת בלבד הכנה 4.1

 לכל וקצר יליע אוויר פיזור המאפשר אחר או במיקום המסדרון או האמבטיה חדר תקרת לתחתית בצמוד למאייד מתוכנן מיקום  .1

 ;הדירה לקיח

                       מתוכנןה המיקום בין הרצפה במילוי עהונ מוכנסת בקיר חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "צמה" לרבות הנדרשות התשתיות ביצוע .2

 צאמו. הכביסה ורלניקוז מסת או רצפה למחסום המאייד ניקוז ,3* 2.5נפרד  מעגל כוח שקע ,המתוכנן למעבה המיקום ועד למאייד

 .בפועל המערכת להתקנת עד ,גבס בלוח כיסוי באמצעות הסתרה יכלוללמאייד  "צמה"ה

 .המסדרון קיר על רמוסטטהת למיקום עד יידהמא ממיקום קיר לפיקוד ריק ולשרו התקנת 3.
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 .אוויר מיזוג מהנדס ידי על המערכת לתכנון בהתאם יהיה ההכנות מיקום .4

 .המעבים / ההמעב למיקום רומוסת מוצנע מיקום .5

 תבוצע הכנה למזגן עילי בממ"ד באישור פיקוד העורף. במקרה זה ההכנה תכלול: .6

 וח החשמל.ודת חשמל נפרדת הזנה ישירה מלנק -

 נקודה בקיר מחוץ לממ"ד ועד אל מחסום רצפה פעיל בדירה. קצה הצינור ייסגר במכסה.מים, מ ניקוז צנרת -

 סתר ע"פ התכנון.קום מוצנע ומומיקום המעבה יהיה במ -

 כל ההכנות הנ"ל בהתאם לתכנון מהנדס מיזוג האוויר. -

 

  מרכזית מיני מערכת באמצעות חלקיה לכל מיזוג מאפשר ואינ רההדי תכנון האוויר מיזוג מהנדס קביעת פי שעל כלכ .: איןמזגן מפוצל 4.2

, צנרת חשמל לרבות הנדרשות התשתיות כל את תכלולש הדירה חלקי ליתרת ים/ נים מפוצל/למזגן הכנה בנוסף תבוצע ,כאמור אחת

 .מים ניקוז וצנרת גז צנרת

   .אין :ןי הניזון ממערכת מרכזית בבניימיזוג אויר דירת 4.3

   .: איןעל בגזהפומום נור חית  4.4

 רחצה(.)בחדרי  .מוגן שקע הכוללת חימום לתנור נקודה תבוצע. : איןתנור חימום הפועל בחשמל  4.5

 .אין: דיאטוריםר  4.6

 : אין.קונבקטורים חשמליים  4.7

 .: איןחימום תת רצפתי  4.8

 : אין.מיתקנים אחרים  4.9

 

 מחסן:בדירה, בובטיחות סידורי כיבוי אש * .5

 .: יש)באם נרכש( במחסן הכבאות.דרש ע"י רשות יככל שי: הבדיר :ערכת כיבוי אש אוטומטית )ספרינקלרים(מ 5.1  

 .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: גלאי עשן 5.2  

 יש. :מערכת סינון במרחב המוגן )ממ"ד( 5.3 

 

 נות:עבודות פיתוח ושו .6

 חניה 6.1 

                      : בתחום המגרש;כולםהיתר הבניה.  לפי: ייניםכל הבנל חניהכל מקומות סך ה 6.1.1   

  ;אין: )לפרט( ום אחרחניות במק                                

 תוכנית המכר.כמצוין ב: מיקום לפי היתר הבניה: חניות מספר: יש, חניה לנכים )פרטית/משותפת( 6.1.2  

 /סביבה/פיתוח ובנספח החניה להיתר, תימכר לרוכש דירה נכה )עם הצגת תג נכה רשמי  ת המגרשבתכני ייה לנכים כמסומןחנ             

 נכה, בין כלל דירי הבית וגם לדייר שאינו נכה. עם משרד התחבורה(, ובהעדר רוכש מט                               

  : יש.מערכת תאורה אדריכל.נחיות הלפי ה ,/ אבנים משתלבותמוחלק בטון: חניה לא מקורה פתגמר רצ 6.1.3  

 יש.: גישה לחניה מהכביש 6.1.4  

 בתכנית המכר. : לפי סימוןוםמיק אחת לפחות.: מספר חניות לדירה 6.1.5  

  אין. :לחניהבכניסה מחסום  6.1.6  

    

 פיתוח המגרש 6.2 

 כניסה שביל תכלול החיצונית הרחבה  .יןיבנכל ל הכניסה למבואת עד חובמהר יתחיצונ כניסה רחבת תתוכנן המגרש בתחום    6.2.1                    

 .לפחות ר"מ 20 של בשטח לצידו מלווה גינון עלב ומואר, ]ניןלב הכניסה מבואת ברוחב לפחות[ מרוצף     

 יצוף יהיה הר .אדריכלכנית הולפי ת טבעית// אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן : בטון/ גרנוליטגמר חומר :/מדרגותשבילים 6.2.2  

 .הניתן בעל גוון בהיר ככל   

 לפי תוכנית האדריכל. ,ת/ אבן טבעית: אספלט/ אבנים משתלבוחומר גמר .: ישמשטחים מרוצפים 6.2.3   
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 ם ם בהתאיון חסכוני במגינ פי תוכנית אדריכל הפיתוח()על  .יש :צמחיה)על פי סימון בתכנית  מצורפת(. .יש: חצר משותפת 6.2.4  

  להנחיות משרד החקלאות.                                

 ה בעלת שורשים רדודים בלבד )לא עצים רת שתילת צמחימעל תקרת בטון מות )כולה(. מעל תקרות בטון. חצר,   

 לשם כך(. להיעזר בייעוץ מקצועי מומלץ -ולא צמחיה עמוקת שורשים   

 וחשב.ל ראש מערכת ממש. כולי: משותפת רשת השקיה 6.2.5  

 .; דירות גן אין: הגן ות/לדירחצר, צמודה  6.2.6  

 ן דירות גן.אי: גן ות/דירלפירוט מערכות משותפות, בחצר הצמודה  6.2.7  

  .אין דירות גן: גןות /ירמרוצף בחצר הצמודה לד משטח 6.2.8  

 בניה ודרישת הרשויות. לפי היתר ה :חומר: ת של המגרשו/גדר בחזית 6.2.9  

 .ולפי קביעת החברה לפי תוכנית הפיתוח המאושרתה ממוצע בגוב   

  .ןאי(: בחלקה קומה פתוחהקומת עמודים מפולשת ) 6.2.10  

 

 מערכות משותפות .7

 מערכת גז: 7.1 

 וואר בתוכנית המגרש או הבניין אהגז, ובמיקום המת עם חברת קעיקר-צובר גז תת באמצעות סידור מרכזי :הכנה לאספקת גז   7.1.1  

  להנחת צנרת הגז ותחזוקתה.ת הנאה וזיק נהבמידת הצורך תינת המקומית. עפ"י דרישות הרשות

 בבעלות חברת הגז. הינם ,כאמור זובר הגצכי ת מובהר בזא   

 ;: ישמרכזי לדירה ממקורצנרת גז  7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4טבלה  ראה: מיקום: יש. ז בתוך הדירהצנרת אספקת ג 7.1.3  

 

 :ורים לכיבוי אשסיד 7.2 

 יחות.ע"י רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבט ככל שידרש :מערכת להפעלת לחץ בחדרי מדרגות 7.2.1  

 ת.ע"י דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחו ככל שידרש: במבואות/פרוזדוריםמערכת ליניקת עשן  7.2.2  

 לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. יש. :מתזים )ספרינקלרים( –טית מערכת כיבוי אוטומ 7.2.3  

 ות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.שישות ררלפי ד: יש. עמדות כיבוי לרבות ארגזי כיבוי ותכולתן 7.2.4  

  הבטיחות.ע"י רשות הכיבוי והנחיות יועץ  ככל שידרש :גלאי עשן 7.2.5  

 יבוי בשטחים משותפים, ברזי כיבוי )הידרנטים( וארונות כאש כיבויו גילוי מערכותרי הכבאות, לרבות כל סידוהערה:      

 רשות הכבאות. דרישות ת לפימיקום וכמו פרטיים, או             

 

 .יש  :בחניוניםאוורור מאולץ  7.3 

 אין.: ת()להזנת הדירו מערכת מיזוג אוויר מרכזית 7.4 

 .ןאי :יר בחדר/ים לשימוש הדייריםמערכת מיזוג או 7.5 

            הכניסה דלת ידל הקרקע בקומת ימוקמו וארהד בותתי :מיקום לדואר שגוי.  1לוועד הבית,  1לכל דירה,  :תיבות דואר 7.6 

 . 816 י"ות ייהובנ תכנון תקנות לפי לומיניוםא חזית בעלות ויהיו הבנייניםבמקבץ אחד לכל או  , בנייןכל ל                    

 : חריםמיתקנים א 7.7 

 טובת בניינים בבניין ול ריםחדר/ים לשימוש כלל הדיי ,ותפים(משבחלקים סניקה ומשאבות מים, מאגר מים, מערכות תאורה )מערכות   

 תכננים והיועצים.לפי תוכנית המ וכמות: מיקום .וכו' סמוכים, או בבניינים סמוכים לטובת הבניין  
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 המבנה למערכות תשתיתחיבור  .8

 ת הרשות המקומית.הנחיו פיל: חצרל נפרד מונה מים: יש; לבית ראשימונה מים : יש; ור לקו מים מרכזיחיב 8.1  

 יש. :כזייבור לביוב מרח 8.2  

 .; יש.בהתאם להוראות חברת החשמל ,חיבור הבניין לרשת החשמל 8.3  

 להיתר(:תכנון והבניה )בקשה ם לתקנות הבהתא :ר הבניין לרשת הטלפוניםהכנה לחיבו 8.4  

  (.3.7.10 הכנה בלבד )ראה גם סעיף .אין: (אינטרנט/ה)טלוויזיבניין לרשת תקשורת יבור הח 8.5  

 שביצועם בפועל  עבודותבמחיר הרכישה.  כלוליםומכים, ניקוז, דרכי גישה, : כביש, מדרכה, קירות תי הגובל במגרשפיתוח כלל 8.6  

 רה.רשות המקומית אינם באחריות החביעשה ע"י ה  

   ./ מכלים טמוניםדחסנית ,)למחזור( מכלים ניידיםיש  :רת אשפהם לאצי/ימתקן 8.7 

 .רשות המקומיתה ע"י: פינוי אשפה  

 

 רכוש משותף .9

 :תיאור הרכוש המשותף 9.1 

 ותפים בתוכנית המכר.באם סומנו כמש: מקומות חניה משותפים    9.1.1   

 אין.: (תחלקי הוחפת ועמודים, ה)קומת כניס חלקית קומה מפולשת 9.1.2   

  חברה.הלפי החלטת : מחסנים שאינם צמודים לדירות 9.1.3   

   .: ישכניסה )לובי( בקומת מבואה 9.1.4   

 יש. : מבואה )לובי( קומתית 9.1.5  

  ין.בניבכל , 2)מספר(:  מדרגותחדרי  9.1.6   

 )בכל בניין(. 2: ות/מספר מעלי: יש; מעליות : יש;מעליתפיר  9.1.7   

 יש.החלק התפוס על ידי מיתקנים על הגג:  פחות: לגג משותף 9.1.8   

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

 אין.: משותףחדר דודים  9.1.10   

 אחר שתדרוש רשות מוסמכת  כל מיתקןו, מערכות סולאריות :( כגוןפותשותמ ו/אוכות טכניות )פרטיות : יש מערל הגגקנים עמית 9.1.11  

 על פי כל הדין.    

 .; ישלא גינוןשטח ל : יש.ושטח פתוח בתחומי המגרש חצר 9.1.12   

 רים טכניים, מרכז מחזור אשפה וחד ות תקשורתות לרבכערחדרי מ: מיתקנים וחלקים נוספים של הבית שהינם רכוש משותף 9.1.13   

  המכר. מסומנים כרכוש משותף בתוכניותהם אחרים במפרט זה, כמפורט בפרקיומתקני אשפה ו   

 

 ש המשותף:שאין להוציאם מהרכו (מיםיבאם קי) חלק/ים 9.2 

 , )מילוט(.י מדרגות/חדר 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 .משותפתיה גישה לחנ 9.2.3   

 י בקומת כניסה.לוב 9.2.4  

 קומתי.לובי  9.2.5  

 על הגג. המשותפים() ות אל המיתקנים השוניםגישה מחדר מדרג 9.2.6  

 גישה מחדר מדרגות אל חדר מכונות. 9.2.7  

 .)משותפים( בי קומתי לחדר/ים טכני/יםמדרגות או מלוגישה מחדר  9.2.8  

 .גגעל ה משותפים יתקניםי מהתפוס על יד –חלק הגג  9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

 מוגנים בדירות(. יש מרחבים -)אין .ממ"ק /מקלט 9.2.11  

 ש משותף."י החברה כרכוככל שיוגדרו עקומות חניון למעט חניות פרטיות, חדרים טכניים וחלקים : חלק אחר 9.2.12  
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 בית משותף 9.3 

 בית משותף או בבית וק המכר דירות(, המוכר דירה בח –)להלן  1974 – ד"תשללחוק המכר )דירות(, ה 6בהתאם לסעיף  )א(  

 של התקנון המצוי  להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראה המיועד    

 ן; ואלה העניינים:אותו עניי על פרטים מכרה לעניין מן העניינים המנויים להלן, חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזההמתייחסת     

 צאת חלק מהרכוש המשותף;הו (1)    

 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה; (2)   

 ;בים בקשר אליושיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחוי (3)   

 סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף; (4)   

 המכר דירות; )א( לחוק3ו בדרך האמור בסעיף שר השיכון בצ ר שקבעאח כל עניין (5)   

 סר פרטים על עניין מהעניינים המנויים בסעיף  קטן )א( יראוהו, על אף האמור בחוזה המכר, כמי שהתחייב מוכר שלא מ )ב(  

 ון המצוי לגבי אותו עניין יחולו על הבית  המשותף. שהוראות התקנ    

 

 לדירה: המשותף הצמוד ברכוש חלקשיעורו של ה 9.4

 של כל ( לשטח 5ואופן חישובה כמפורט במפרט מכר זה פרק א' סעיף  ליחס שבין שטח הדירה )כהגדרתה יהיה קרוב ככל האפשר 

 כפי שיידרש לפי שיקול דעת או בכל פרט אחר הקשור ברישום הבית המשותף,יקון ביחס זה , זאת בכפוף לכל תיחידות הדיור בבניין  

 וש המשותף לא יילקחו בחשבון השטחים ישוב חלקה של כל דירה בבית ברכרש על ידי כל רשות מוסמכת. בחו/או כפי שייד מוכרה  

 (.6הצמודים לדירה )כהגדרתם במפרט זה פרק א' סעיף   

 

 ניהול הבית:החלטות בדבר  סדרי קבלת 9.5

 .1969 -יהיה על פי הקבוע בחוק המקרקעין התשכ"ט 

 

 :ם בקשר אליובית המשותף ובשירותים המחויביתפות בהוצאות הר ההשתיעוש 9.6

 המכר ו/או בהתאם לדרישות הרשויות המוסמכות ובהתאם לתקנון שירשם, עם רישום הבית המשותף.סכם בהתאם להוראות ה 

 

 או שיוחזרו לרכוש המשותף(:/וש המשותף )והמוצאים מהרכ החלקים 9.7

 ר מסומנים בתוכניות המצ"ב הרכוש המשותף השטחים הבאים אשמ יוצאו, בהסכםין זה ענימבלי לגרוע מהאמור ב      

  ו/או מצוינים במפרט המכר ו/או בהסכם המכר.      

 משותף לפי קביעתה של החברה.לדירות בבית המוצאים מהרכוש המשותף ויוצמדו עמדות החניה שבתחום המגרש  .א

וכן כל השטחים  המשותף לפי קביעתה של החברה. ו לדירות שבביתויוצמדתף המחסנים בקומת המרתף יוצאו מהרכוש המשו .ב

 המשותף ואשר לא נמכרו עד מועד רישום הבית המשותף.שהוצאו מהרכוש 

 לעיל(. 9.2.10מרפסות וגגות )למעט החלק כאמור בסעיף  .ג

 א מהרכוש המשותף. דר השנאים מוצח .ד

  .בעלות המוכרתשב וצמדו החניות והמחסנים לתאסנים לדירות, יאו המחו/ ככל שבעת רישום הבית המשותף לא יוצמדו כל החניות .ה

 

 ____________   ____________   __________________ 

 /החברהחתימת המוכר     תאריך          חתימת הקונה         

 
 נספחים

 
 מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף. נספח א'
 .ליותכל הערות נספח ב'

 ת זיכויים.נספח ג'   טבלאו
 .ראשוניות לתחזוקה'   הנחיות דנספח 
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 מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות בעלי הדירות – 'נספח א 

 

 המפרט:בלתי נפרד של תוכניות אלו יצורפו כחלק  10.1  

 דירה.הל )חיצוניות( שת כלליו דותמידות של כל חדר ומיהכוללת  1:50 -תכנית הדירה בקנה מידה לא קטן מ 10.1.1   

 המשותף בקומה.הכוללת סימון הרכוש  1:100 -ן מא קטמה בה נמצאת הדירה בקנה מידה לתכנית הקו 10.1.2   

 בקומה.הכוללת סימון הרכוש המשותף  1:100 -ידה לא קטן מתכנית קומה טיפוסית בקנה מ 10.1.3   

 ון הרכוש המשותף הכוללת סימ 1:100 -ה לא קטן מרתף בקנה מידמ קומות ות;תכניות קומת כניסה/ קומות מפולש 10.1.4   

 .1:200בצילום מוקטן לקנה מידה  רתיים מוצמדים; תכניות אלו ניתן לצרףושטחים די   

 .1:100 -ידה לא קטן מומת גג בקנה מתכנית ק 10.1.5   

משותפת  חצרללת סימון הכו 1:250מידה בקנה  ניהבלת היתר בתכנית המגרש כפי שהוגשה לרשות המקומית לק 10.1.6   

 צמודות.וגינות 

 

 לרבות על פיבהתאם לכל דין ת ולחומרי הגימור, שיש למסור ורכלכל המע ושימוש רה יינתנו הוראות תחזוקהבעת מסירת הדי 10.2  

 חוק המכר דירות בעניין:   

 פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הדירה על גימורם. )א(   

 מערכות מיזוג אוויר, טיחות, מערכות בהמותקנות בדירה לרבות השירות  זוקה מונעת של מערכותזוקה כוללת ותחתח )ב(   

 מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה.   

 פות ותקופתיות, אם נדרשות.ן ביקורות שוטתדירות ואפיו )ג(   

 ר.ספק ומספר טלפון ליצירת קשרן/לרבות שמות יצ בדירה,ים תקנמפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המו )ד(   

 

 גימור של של המערכות וחומרי התכנית והוראות תחזוקה  (1) ה בבנייןדירה אשר לו נמסרת הדירה הראשונהמוכר ימסור לרוכש  10.3  

 עניין:בהמכר דירות פי חוק  בניין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין לרבות עלה  

 כיבי הבניין על גימורם.ת לתחזוקת כל רשוטפו לותפעו )א(   

 מערכות בטיחות, מעליות, מערכות מיזוג השירות המותקנות בבניין לרבות של מערכות תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת  ()ב   

 באלה.וצא טרו מכניות וכיר, מערכות אלקאווי   

 .אם נדרשות אפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות,תדירות ו )ג(   

 / ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.ותקנים במבנה, לרבות שמות יצרןות אחריות של ציוד ומערכות המפרט טכני ותעודמ )ד(  

 מיליה.יפקסומספר  לפוןלרבות מספר ט רשימת צוות המתכננים של הבניין, המערכות והפיתוח )ה(   

 שורת, מערכות בטיחות חשמל ותקטרית, יה סניטלצות בלבד של אינס( למערכות המשותפAS MADEתכניות עדות ) )ו(   

 המוכר יצרף למסמכים האמורים הנחיה בכתב ולפיה על רוכש הדירה האמור  ח.כות אלקטרומכניות במבנה ובפיתוומער   

 או הקבועה של בעלי הדירות )הראשונה שתמונה( מיד עם מינויה. נציגות הזמניתלמסור אותם ל   

 

 

 לעיל, יראו החברה  10.3ומרי הגימור כמפורט בסעיף והוראות תחזוקה של המערכות וחידיו התוכניות לקבל ל וןהראש סרב הרוכש (1)  

 בות נציגות הבית ו/או חב' ניהול )באם תפעל ש/ים אחרים לרחובתה לעשות כן. החברה תהא רשאית למוסרם בכל זמן לרוכב כעמדה      

 בבניין(.      
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 אזהרותליות וכל הערות –נספח ב' 

 מבנה ולדירההערות כלליות ל

 

  .התקפים למועד קבלת היתר הבניה כנון והבניה והתקן הישראלי,אכות יהיו לפי דרישות תקנות התכל המוצרים והמל .1

. מתקני  799''י תבבניין יותקן מיתקן לאנטנות לקליטת שידורי החובה , לפי תקן ישראלי ,  2010-''ע תש( 3לאנטנות תק' ) מס'   מתקן  .2

 מחובת החברה את  לפטור איתרש מיתמקוה הוועדה ''א( .אק) אינדיווידואלית ליטהלק אנטנות ומיתקני''מ( אקפת )אנטנות לקליטה משות

 .תשלום בלי חובה  שידורי לקלוט ניתן יהיה דירה שבכל המבטיח אחר הסדר קיים אם החובה שידורי לקליטת  לאנטנות מיתקן התקנת

המרתף, ו/או איטום על  ה הנדרשת ו/או המתחייבת לשמירהת וועד הבית, ולנקוט בכל פעוללפעול בעצמו ו/או באמצעויודע שעליו הקונה  .3

רק, אי שתילת צמחיה בעלת שורשים חודרניים  , לרבות אך לאסיכון לאיטום המרתף, כפי שפורט לעילכדי  להימנע מכל פעולה שיש בה

 .וביצוע ריסוס תקופתי למניעת קינון חרקים

 ינה.אל לא פחות מהדרוש בתק וברותן עהו את צורת ו/או גובה החלל בהן קרה קלה ו/או סגירה אחרת וישנכאמור יכוסו בת מערכות .4

וכן התחמצנות מינרלים )ברזל(  ,"עיניים" בדלי מרקם, גוון, גידים,כגון: הופעות טבעיות יתכנו תובכפוף לתקנים, וחיפוי  באבן טבעית, בריצוף .5

 מקצועה ולכללי התקינה לדרישות כפוףב הכול מוי חלודהת בכתמים דוהמתבטא

ות וצע קיטום פינבחיפוי קירות ו/או שיפולים לא יב. וגות( במידות לא פחות מהנדרש בתקנים הישראלייםחים )פורובחיפוי ובריצוף יעשו מ .6

 .)גרונגים(

בזק, כבלים, לצורך מערכות למניעת ספק יודגש כי באם תידרש החברה להעמיד שטח/ים בתחומי המבנה ו/או המגרש, לחברת החשמל,  .7

זכות וב לצורך גישה, כן ןלרבות שימוש במתקני הבניי ם, הקונה מתחייב לאפשר גישה חופשיתסמוכי םרימשות הבניין ו/או בניינים אחהמש

 ים אלו.טחהטיפול בשטח/ים לרבות רצועות הקרקע למעבר כבלים. כמו כן יהיו גופים אלו פטורים מתשלום מיסי ועד בית בגין שהשימוש ו

 ות חריפים או רעילים, באריזות פתוחות או סגורות.ים ריחטולן במחסנים דירתיים חומרים הפחל איסור חמור לאחס .8

כול שיהיו תקרות מונמכות, קורות ומעברי צנרת ואוורור, המשרתים כלל הבניין. י ע"י הדייריםרכשו שי )ככל שקיימים(, במחסנים .9

 ד.ובאופן שלא יפגע בשימוש ובתפקו ונפרד למחסנים בלבד ש המשותףמהרכותעשה  ים הזנת החשמל למחסנ

אך לא  ליצור הפרעה החלל ועלולים יותקנו באזור תליית כביסה, מקטינים של דוד המים החמים ויח' מיזוג האוויר באם מםמיקו  .10

 פחות מן הקבוע במפרט.

עומדת בדרישות הם ק ביחידות עיבוי שרמת הרעש שלמוש רעשה שי, יבאם יסופקו ויותקנו מערכות מיזוג האוויר ע"י הקונה .11

 ם ומפגעים.התקנות לרעשי

הדירה לרשות הקונה וזאת על מנת ות מעת העמדת המוגן, באופן תכוף לפחות בשלוש השנים הראשונ כי יש לאוורר המרחב חשוב להדגיש .12

 .מרחב המוגןמצא בקירות הבטון שמהם עשוי הבאגרגטים )חצץ(, המופק מבטן האדמה והנ אמצלהיול על לסלק שרידי גז ראדון אשר

 סניםמחות, חניות, גינבשטחים פרטיים, כגון או צנרת או מערכות אחרות המשרתות כלל הדיירים במבנה ואשר יעברו יתכנו שוחות ביוב  .13

 עצי הפרויקט. ני ויותכנומרפסות פרטיות, מספרן ומיקומן יקבעו עפ"י החלטת מ

ניקוז וכד'( וכן פתחי ביקורת, השייכים לכלל עוברות צנרות )מים, ביוב, כן ואו המחסן או החניה, יתדירה, ה תקירות ובסמוך לתקר ברצפה, .14

 הבניין, ומהווים חלקים משותפים. 

 לולים לגרום לשקיעות בריצוף זה.לבת" עמשתבילים, מעברים ואפילו דרכי נסיעה המרוצפים באריחי "אבן ים כבדים על שברכבנסיעה  .15

 כש לא תיפגענה.ובכל מקרה זכויות הרו אישור הרשויות.קומם בהתאם לצרכי התכנון ו/או ויים במספר מקומות החנייה ומייתכנו שינ .16

 .למרתפי חניה תת קרקעיים מימני )גפ"מ(,אסורה הכניסה לרכבים המונעים בגז פח .17

 ם.ים פרטיים או משותפים במרתף/יבשטח בגז פחמימני )גפ"מ(,כל מתקן המופעל  לאחסן /אובנוסף חל איסור חמור להתקין ו .18

תגברנה הוראות  [08.12.2016– 10 ורה]מפרט מחייב מחיר למשתכן מהד 1וראות נספח ג'המפרט להבמקרה של סתירה בין הוראות  .19

 -לעיל פרטמה ביןלוראות"( "הה )להלן: המכרז/או ו הדין ותהורא/או ו החוזה הוראות בין סתירה של במקרהכמו כן,  .לכל דיןבכפוף  הנספח,

חומרים הפולטים ריחות חריפים או רעילים, באריזות פתוחות  ים דירתייםלאחסן במחסנאיסור חמור  חל - םאחסון חומרים רעילי .20

 ורות.או סג

 הגישהת ובמרווחי עלולה לפגוע במידות הנדרשו)לאחר קבלת החזקה(, החלפת כלים סניטריים ע"י הקונה  - סניטרייםים כל .21

 .3 חלק 1205קני תברואה( ובת"י ת )הוראות למתר בהל"אמואלו כ לכלים המינימליים
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יעשה שימוש רק ביחידות עיבוי שרמת הרעש  ה,הקונ מערכות מיזוג האוויר ע"י באם יסופקו ויותקנו -  התקנת מערכות מזוג אוויר .22

עידות תחת ולמי רן ב, וכתבו היחידה ממוקמ במקום יטת אויר חםמ' ממפוח פל 1.5, במרחק של dB55( Aשלהם לא תעלה על )

 המתקן/ים. רגלי

]חגורות,  ו קיימותל שאלככ ותלצורך מעבר תעלות מיזוג האוויר, יש לקחת בחשבון מיקום מערכ - אוויר התקנת תעלות למיזוג .23

  .עמודים, תאורה, מתזים )לרבות התאמתם למצב החדש( וכו'[

רה קבכל מ . ע לפי הנחיות כיבוי אשי כיבוי אש )ספרינקלרים(, נקברכות גילוי עשן/אש ומתזמיקום מע - מערכות כיבוי והתרעה .24

 של צורך בשינוי מיקומם או בעקבות חסימתם, יש להיעזר ביעוץ מקצועי.

 , אשר ימסרואין לעשות כל שימוש, שלא באישור החברה )בכתב(, באריחים רזרבייםבתקופת הבדק והאחריות  -רזרביים יחים אר .25

 חזוקה.לקונה למשמרת, לצורך ת

ו/או על רצפות כגון תקרה בדירה, העמסת משקל על לידיעתו שכל  שהובאיר הקונה מצה - יין שוניםהעמסת משקל על חלקי בנ .26

לרבות האביזרים  קל זה,מש ות, מחייבת חקירה מוקדמת באשר ליכולת הקירות/מחיצות/תקרה לשאתבמרפסאמבט ג'קוזי 

 קצועי לשם כך.. מומלץ להיעזר ביעוץ מם לביצוע זההמתאימי

המוגן, באופן תכוף לפחות בשלוש השנים הראשונות מעת העמדת  המרחביש לאוורר  - מוגן )ממ"ד/ממ"ק(אוורור המרחב ה .27

 המופק מבטן האדמה והנמצאחצץ(, ם )באגרגטי אלהימצונה וזאת על מנת לסלק שרידי גז ראדון אשר עלול ות הקהדירה לרש

 .גןון שמהם עשוי המרחב המובקירות הבט

 בעתמש את כלל הדיירים בקומה אשר ישחיצוני חילוץ  ם חלון/דלת, ימוקןבבניימהדירות בכל קומה באחת יתכן ו - חלון חילוץ .28

ה, בפתח זקבוע ייקבע סורג  כי לא ייבמתח ,אשר בדירה אותה רכש ממוקם חלון/דלת החילוץ ,מילוט. הקונהעבר וחרום לצורך מ

 דירה אל חלון/דלת החילוץ. חירום יאפשר את המעבר בוכי בעת 

   

 אחרותהערות כלליות 

 ,ות בטון, אספלט ו/או גרנוליטפיש לקחת בחשבון כי רצ -)מיסעות, מעברים, שבילים וכו'(  מיות על חומרי גמרהשפעות סס .29

כי אין כל מפגע אלו. למניעת ספק יודגש רים ברצפות תרמיות ולכן יתכנו סדקים זעיו/או  יותמושפעות באופן טבעי מתזוזות ססמ

  המקצוע ולכללי התקינה לדרישות בכפוף הכול. לחומרים אלוינית תפקודי בתופעה טבעית זו, האופיבטיחותי ו/או 

 רים ואפילו דרכי נסיעה המרוצפים באריחי "אבן משתלבת" עלולים לגרום לשקיעותם, מעביליעל שב  - כבדים םנסיעה ברכבי .30

 בריצוף זה.

 .מרתפי חניה תת קרקעייםמונעים בגז פחמימני )גפ"מ(, לאסורה הכניסה לרכבים ה .31

ים ותפים פרטיים או משחבשט בגז פחמימני )גפ"מ(,חל איסור חמור להתקין ו/או לאחסן כל מתקן המופעל בנוסף  .32

 תפים.במר

 

__________  __________ 
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  זיכויים טבלאות –' גנספח 

 

 יםיריכוז טבלאות זיכו

 
 הערות מיוחדות

  08.12.2016 - 10ד הבינוי והשיכון, מחיר למשתכן מהדורה במפרט המחייב של משרק הנדרשים אלו הינם אך ור ריכוז זיכויים .1

 "מ. עיל כוללים מעלהנקובים  מחיריםה .2

 

 

 : מקרא

 יחידה.  -יח'

 מטר מרובע.  -מ"ר

  מטר אורך.  -מ"א

 חומר לבן+ חומר שחור+ עבודה.  -קומפלט

 דד. בוחד פריט א -פריט

 

 מחיר בגין זיכוי בלבד - הנושא: ארונות מטבח, רחצ
 
 

יף סע
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
 ליח' בש"ח

 סה"כ כמות

3.3.1 
כולל ארון תחתון/עליון, ) ארונות המטבח לכללזיכוי 

(, מטבח, ברז מטבח, חיפוי מטבחמשטח עבודה, כיור 
 לפי התיאור שבמפרט המכר.

 4,881 --- --- --- לטומפק

3.3.3 
כיור אינטגרלי(, לפי . כולל כללין רחצה )בחדר רחצה ארו

 התיאור שבמפרט המכר.
 --- --- 600 --- קומפלט
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 בלבד כוימחיר בגין זי -נושא: קבועות שרברבות ואביזרים
 

 
 יםזיכוי גיןמחיר ב -נושא: חשמל/ תקשורת

 
סעיף 

במפרט 
 המכר

 תיאור
 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר ליח' 

 בש"ח 
 סה"כ כמות

   72 פריט קומפלט זיכוי -נקודת מאור קיר/ תקרה  3.7

   78 פריט קומפלט זיכוי -תקע מאור  בית 3.7

   48 יטפר קומפלט זיכוי -נקודת טלפון  3.7

 

 :לטבלאות החשמל/תקשורתות הער
 (, במפרט המכר.5)טבלה  3.7ר סעיף ות לאחללי.ראה הערות כ1
 
  

 
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
 ליח' בש"ח 

 סה"כ ותכמ

 טפרי לטקומפ ר., לפי התיאור במפרט המכסוללת ברז למטבח 3.6
170 

)כלול בזיכוי 
 המטבח(

  

   170 פריט קומפלט סוללת ברז לכיור רחצה, לפי התיאור במפרט המכר. 3.6

3.6 
לאמבטיה, לפי ( או סוללה, 3דרך )אינטרפוץ דרך -רב

 התיאור במפרט המכר.
   102 פריט ומפלטק

3.6 
למקלחת, לפי ה, ( או סולל3דרך )אינטרפוץ דרך -רב

 מכר.ה התיאור במפרט
   102 פריט קומפלט


