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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 סעיף              
 פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד.  :9סעיף               

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

 
 .(1.1-1.6הבניין, הקומות ויעודה של כל קומה ) אורית  :1סעיף                
 .(2.1-2.19)ר 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   :3.5יף עס        
 (.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  :9 יףסע

 (.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.  הולניר דבב 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
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 חדרים 4 מס' חדרים: עיר היין, אשקלון שם האתר:

 __ דירה מס':  

 __ :מס' קומה  

 __ מחסן מס':  

 __ חניה מס':  

 __ :מדגםין יבנ  

 131 מס': מגרש  

 
 

 "מפרט מכר"

 1974 – דלפי חוק המכר )דירות(, התשל"

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

 ים שונים(יוזיכו בעניין חיובים

 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 .77,753,74,763,64,68,69,  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 ) ומה:קדירה מס' ו .3

 

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

  .ר()יציאה מחדר דיו שמשמרפסת  שירות,סת מרפחדר רחצה הורים )מקלחת(,  ,(אמבטיה) כללי רחצה חדרפרוזדור, 
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   רהשטח הדי .5 

 :כללים אלה המחושב לפי .______ מ"ר: דירה הואה טחש

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

  –לעניין זה 

 שטח משותףלבין  נהבי ש,מרפסת השמ הדירה לביןחוצה לה, לרבות בין מה שמ ה לביןדירקיר המפריד בין ה –" קיר חוץ" (1)

 דירה או תוכנית אחרת.ה או בינה לבין ומבק

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

 פני הקיר יכללו את החיפוי.וי 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 שטח לגבי ושב ויפורט הפלסית יחבדירה רב מ (ב)

 המשטחים המשופעים והאופקיים; חת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל שטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם א (ג)

 המדרגות.שממנו עולה מהלך ס  מפלף לצורח יהשט

 1970 –)בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל ם לנדרש בתקנות התכנון והבניה אוים שגובהם תרק השטח שטח ייכללושוב הבחי (ד)

 תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(.  –)להלן 

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

 

 :ת הדירה באופן בלעדיאו המשמשים אירה ם לדצמדינוספים המו פירוט שטחים .6

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

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

עם סימון מקום  ית שטחי החניה)יש לצרף תכנ ___ מ"רבשטח __ ר.ת המכבתכניכמצוין _____ : א מקורה מס'ה/ למקורה חני 6.2

 (;יש חניות תחת פתחי אוורור, יש לראותם כמקורות חלקית 130במגרש במרתף – המוצמדת החניה

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

 אין. :(3)מרתף דירתי בשטח 6.4

 ן.יא :דירה בשטחוצמד למ גג 6.5

 אין. : (4)בשטחחצר מוצמדת  6.6

 שטח(. ו)מהות  י יש לפרטםלעדן באופה בנוספים המוצמדים או משמשים את הדיר /חלקים/אזורים,אם יש שטחים 6.7

 היה נמוך ממפלס רצפת הדירה(.ומפלס רצפת המסתור י בתוכנית המכר. )יתכן ככל שמסומן :יסהמסתור כב

  

 חים:שובי השטהערות לחי

 מרפסת חיצונית לדירה; שטחה של מרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים –" שמשמרפסת " .1

יים של קירות הדירה הגובלים וניצים הבנויים של המרפסת ועל פניהם החם החיצוניים של קירות החוץ או המעקניהל פם עבריהעו

 במרפסת.

הרקיע כפוף  לשמש ו/או לאור אשר מידת חשיפתה בחלקה, ורה בשלמות או פה ו/או מקשוח כוונה,מובהר כי "מרפסת שמש" ה

 שיש בה כדי להשפיע עללה חוצה ן מוה הקרקע ייה פיזית כלשהי הן בתחוםלבנוף בכפת ולמיקומה בבניין יחסית לשושנת הרוחו

 .המרפסת לשמש פתשיח

ות; כאשר קיר המחסן מפריד בינו לבין חלק של דירה ספת שטח הקירמחסן בתו, הוא השטח הכלוא בין קירות השטחו של מחסן .2

 לואו.יכלל שטח הקיר במיגובל בשטח משותף סן המחיר ר קחרת ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר; כאשא

 ס"מ;  20  יחוץ בעובחוץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי מתחת לקירות הוא בין קירות ה, הוא השטח הכלשטחו של מרתף .3

ר כאשר קיר המרתף מפריד בינו לבין חלק של דירה אחרת ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר; כאשר קי

 . בשטח משותף ייכלל שטח הקיר במלואו ובלף גמרתה

מפרט המופיע בבין שטח החצר  5%יקפה; תותר סטייה בשיעור של עד ות התומכים בה, את שטח הקירשטחה של חצר כולל .4

 ין השטח למעשה.המכר לב
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 סטיות קבילות: .7

 ה:ט זמפרהמפורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה מהסטיות    

  ולם לעניין שטחה של חצר תותר סטייה גדולה עשה; ואהשטח למובין  6-ו 5ח כמפורט בסעיפים בין שט 2%סטייה בשיעור של עד  )א(    

 לעיל. 4ה והער 6.6עיף בסמפורט יותר כ    

  או אותן הן סטיות קבילות ולא יר שההאבזרים למעזרים במפרט ומידות האבבין מידות  5%סטייה בשיעור של עד  ב()   

 .כסטייה ממפרט זה  

     

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

 ., רמת גן8ם הבוני :כתובת 1533-6819622 פקס:        03-6819622 :טלפון 

 studyo.co.iloffice@ :דוא"ל 
 
 

  .ים בע"מרון משולמי מהנדס   "(:נדסהמה)להלן " שם האחראי לתכנון השלד .9

 .יב, תל אב58הרכבת   :כתובת 1533-5669498 :פקס 03-5600830 :טלפון 

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

 ה, ציודה ואביזריההמבנה, הדיר ין,הבני תיאור ב.

 

 שלא ישנו את בבניין, בתנאי אחריםים חלקו חרותהמוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות א    * 

 .תףברכוש המשו הבניין או שטחים חזית   

  אם יש כזה. התקן הישראלי ות יהיו לפי דרישותכל המוצרים והמלאכ * 

 

 ןתיאור הבניי .1

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

  .Bובניין  Aבשם בניין כנית בכל תוהידועים 

 : 131במגרש    

 קומות למגורים. 13קע ועוד מות" הכולל קומת קרהינו בניין "רב קו Aבניין    

 קומות למגורים. 13קומת קרקע עליונה ועוד  קומת גלריה, ,תחתונה מת קרקעולל קוות" הכמורב קין "בני הינו Bבניין    

 רותלחניה ושי (-2מרתף ) וקומת ושירות משותפת לשניהםלחניה תת קרקעי  (-1) שני הבניינים נמצאים מעל קומת מרתף   

 .בלבד Bלבניין 

רב אגפי, לפי החלטת  כבית משותף אחדרש מג בכלמו רשה ויהחברלטת הבניינים יבנו במקביל או בשלבים לפי הח   

 הרשות המוסמכת.

 

 דירות למגורים; B: 58בבניין  גורים;דירות למ A: 54בניין : ב131במגרש       1.2                             

 ;דבלב וריםמגונה ל, הכו)*(דירות   

 

 לעסק, חדר או מערכת חדרים שנועדו למגורים, -"דירה" נאמר,ות" גדר"ה 1יף עס 4197 - ד( התשל"דירות)מכר  לפי חוק  )*(

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

 :131מגרש  

 :ם לשני הבנייניםתפימשומרתפים  

 וראו תיאכינוי 

 קומה

קומות מתחת/מעל 

 כניסהקומת הלמפלס 

 )ד( הקובעת לבניין

ירות ר דמספ

 הבקומ
 הערות ימושסוג הש

 מרתף קומת

 בלבד( B)באזור בניין 
2- --- 

מיסעות, מעברים, מבואות חניות, 

, חדרי דורים, מעליותומתיות, פרוזק

ר וחדגות, מחסנים, מאגרי מים מדר

פירים, מפוח, משאבות, חדר טכני, 

לפי דרישת  ערכות טכניותתקנים וממ

 המתכננים והרשויות.
ם תקניפי של הממיקומם הסו

ות יקבע ת השונות בקומווהמערכ

 לפי החלטת המתכננים.

יתכן ומערכות שונות הממוקמות 

 האחר. הבנייןישרתו בבניין אחד 

 --- -1 מרתף קומת

ות, מעברים, סעמי חניות אופניים, חניות,

עליות, דורים, מות, פרוזמבואות קומתי

מאגרי מים וחדר מדרגות, מחסנים, חדרי 

 פו(, חדר)טר ר שנאיםדחמשאבות, 

חדרים  חשמל /תקשורת, יור, חדרגנרט

מפוחים, פניים, וחדר א לריכוז מונים,

י לפ ניותם ומערכות טכפירים, מתקני

 והרשויות. נניםת המתכדריש
 

 (:131רש )מג Aבבניין 

 כינוי או תיאור

 מהקו

/מעל מתחת קומות

 כניסהקומת הלמפלס 

 )ד( הקובעת לבניין

מספר דירות 

 מהבקו
 הערות ששימוסוג ה

 --- (1) קרקע ןלבנייקומת הכניסה 

 מבואה קומתית, )לובי(,מבואת כניסה 

חדר  מדרגות, יחדר פרוזדורים, מעליות,

 דרי אשפהם, מחסנים, חת הדייריוחרול

 י עגלותבות דחסן(, חדרר )לר/מחזו

ומערכות טכניות  פירים, מתקנים ם,ייפנאו/

 לפי דרישת המתכננים והרשויות.

 נועים,ת אופחניו ות,חני בפיתוח:

 .צובר גז מיסעות, מעברים,

 2-5 מגוריםקומות 
5 

 ומה()בכל ק

קומתית, פרוזדורים, , מבואה מגורים

ות, מצנחת אשפה רגמדי ת, חדרמעליו

ומערכות טכניות  רים, מתקנים)שוט(, פי

 שויות.מתכננים והרשת הדרי לפי

--- 

 

 מגוריםקומת 

 

6 4 

ורים, רוזדומתית, פ, מבואה קמגורים

מדרגות, מצנחת אשפה י רליות, חדמע

ות ומערכות טכני )שוט(, פירים, מתקנים

 ים והרשויות.המתכננלפי דרישת 

 ידירות דמו 2

 טהאוז""מיני פנ

 7-13 מגוריםקומות 
4 

 )בכל קומה(

רים, זדופרו תית,, מבואה קוממגורים

מדרגות, מצנחת אשפה י מעליות, חדר

טכניות  רכותומע קנים)שוט(, פירים, מת

 לפי דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 מגורים עליונהקומת 

 )פנטהאוז(
14 2 

קומתית, פרוזדורים, , מבואה מגורים

ות, מצנחת אשפה רגמדי ת, חדרמעליו

ומערכות טכניות  רים, מתקנים)שוט(, פי

 שויות.מתכננים והרשת הדרי לפי

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

משאבות, ם וחדרי י מיות, מאגרחדרי מדרג

ת סולאריות, פירים, מתקנים מערכו

פרטיות(, לפי  ומערכות טכניות )משותפות/

 המתכננים והרשויות. דרישת

--- 
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 כינוי או תיאור

 מהקו

/מעל מתחת קומות

 כניסהקומת הלמפלס 

 )ד( הקובעת לבניין

מספר דירות 

 מהבקו
 הערות ששימוסוג ה

 --- --- --- 13 יםמות למגורסך הכל קו

 )הראשי(. מות לא נכלל הגג העליוןון הקבמניי 15 סך הכל קומות בבניין

 

 (:131)מגרש  Bבבניין 

 ורתיא י אוכינו

 מהוק

חת/מעל ת מתקומו

 כניסהקומת הלמפלס 

 )ד( הקובעת לבניין

מספר דירות 

 הבקומ
 הערות סוג השימוש

משנית קומת כניסה 

 לבניין
 --- (1) נהתחתו קרקע

מבואה  (,בחלל גבוה – בי)לומבואת כניסה 

 יים, מעליות, חדרורדזפרו קומתית,

)בחלל  חדר לרווחת הדיירים מדרגות,

ור חז/מ אשפה חדרימחסנים, , גבוה(

 י(, חדרבחלל גבוה - )לרבות דחסן

רכות מעו אופניים, פירים, מתקניםעגלות/

 ות.רישת המתכננים והרשויטכניות לפי ד

 חניות אופנועים, חניות, :בפיתוח

 .צובר גז סעות, מעברים,ימ
 ---  קומת גלריה םיקומת ביני

 יפרוזדורים, מעליות, חדר מבואה קומתית,

אופניים, /ות עגל יחדרים, מחסנ ות,מדרג

 ומערכות טכניות לפי פירים, מתקנים

 שויות.דרישת המתכננים והר

הקובעת קומת הכניסה 

 ןלבניי
 4 (1) ונהליע קרקע

 )לובי(,כניסה את מבו דירות גן(, 2מגורים )

 י, חדרם, מעליותדוריפרוז מבואה קומתית,

פירים,  מצנחת אשפה )שוט(, מדרגות,

רישת ות לפי דטכניומערכות  מתקנים

 המתכננים והרשויות.

 2-5 מגוריםקומות 
5 

 ה(קומ )בכל

ה קומתית, פרוזדורים, , מבואמגורים

אשפה  , מצנחתגותמדרי מעליות, חדר

ומערכות טכניות  פירים, מתקנים)שוט(, 

 ויות.והרשלפי דרישת המתכננים 

--- 

 

 מגוריםקומת 

 

6 4 

ורים, , מבואה קומתית, פרוזדמגורים

רגות, מצנחת אשפה דמי , חדרליותמע

ניות ומערכות טכ )שוט(, פירים, מתקנים

 ננים והרשויות.ישת המתכלפי דר

 דירות דמוי 2

 האוז""מיני פנט

 7-13 מגוריםות קומ
4 

 ()בכל קומה

, מבואה קומתית, פרוזדורים, מגורים

מדרגות, מצנחת אשפה י ות, חדרמעלי

טכניות  ומערכות )שוט(, פירים, מתקנים

 יות.הרשותכננים ודרישת המלפי 

--- 

 מגורים עליונהקומת 

 ()פנטהאוז
14 2 

ה קומתית, פרוזדורים, , מבואמגורים

אשפה  , מצנחתגותמדרי מעליות, חדר

ומערכות טכניות  פירים, מתקנים)שוט(, 

 ויות.והרשלפי דרישת המתכננים 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

ות, משאבם וחדרי חדרי מדרגות, מאגרי מי

ם יות, פירים, מתקניות סולארמערכ

ת/ פרטיות(, לפי ומערכות טכניות )משותפו

 שת המתכננים והרשויות.דרי

--- 

 --- --- --- 14 ות למגוריםסך הכל קומ

 )הראשי(. העליון הגג במניין הקומות לא נכלל 18 ןמות בבנייסך הכל קו
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  :והבהרות ערותה

  .הבניה ייתרבהתאם להייתכנו שינויים בטבלה  (א)

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

 )בקשה להיתר([.   

 

 :ןבכל בניי (ראשי) ףמשות חדר מדרגות 1.4  

  .2: ןבנייבכל המדרגות  ידרמספר ח    

  עד למפלס הגג. תחתון מרתף ממפלס קומתה מקור :ותמדרגה יאפיון כל חדר  

  אין. :חדרי מדרגות נוספים   

  :תלכל מעלימספר התחנות ; 2: בנייןכל ב מספר המעליות; יש :בכל בניין מעליות 1.5  

 .B :18, בבניין A :15בבניין  :131במגרש   

 (.בניין כלב ת בלבדיש )באח :)*(שבתפיקוד  מנגנון; 8,13: עליתמכל למספר נוסעים    

 .אין מר:עמדת שו 1.6  

 

 ו/או  הבנייןדיירי  נציגות מעלית בעלת מנגנון פיקוד שבת, שהפעלתו תקבע ע"יבונה מובהר כי הכו –"מעלית שבת"   )*(                      

 .1969-ז' בחוק  המקרקעין תשכ"ט 59יף ם לסעבהתא חב' הניהול        

 

 :(ין)בכל בני גמרודות חומרי הבניין ועב .2

 

 ,ילהב רגבשילושת ותוע: משיטת הבניה; השלד לפי תכניות מהנדס :שלד הבניין         2.1

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

  .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  :בידוד אקוסטי  .1045 שראל מס'תקן י פיל :תרמיבידוד                 

 נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי למניעת החלקה.   יהיהרים יין המגוף בנריצו         

  .1045' מס שראלילפי תקן י :בידוד תרמי; השלד לפי חישובי מהנדס עובי: .מזוין טון: בחומר: רצפה ותקרה קומתית         2.3

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

  השלד. מהנדסלפי חישובי : עובי. : בטון מזוין, או אלמנטים מתועשים מבטוןמרוח :ןגגות הבניי         2.4

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

או בלוק  ,בטוןוקי ה לדירות, בלבדופן פנימית של קיר החוץ ובצד הפונ באם מכלול מתועש, .הילוב רגילמתועשת בש :ץקירות חו 2.5

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

 שראלי.תקנים היצבעי תקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן  ירוק" של מכון ה                 

 :מור קירות חוץיג 2.6

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

 ים; יפויים אחרמשולב עם ח שכבות( 2טיח ) טיח חוץ: 2.6.2

 המקומית.וחלוקת הציפויים בתאום עם הרשות  , גווןהיה רשאי לשנות סוגיכל יהאדר :חיפוי אחר 2.6.3

 או משולב, לפי /ו ג(איטונכגון ) או בלוק תאיו/או בלוקי בטון מזוין ו/ בטון :חומר :הדירות פרדה ביןקירות ה 2.7

 . 1חלק 1004ת"י על פי את שיעור הבידוד האקוסטי הנדרש השלד והיועץ ובכל מקרה יעניקו  מהנדס נחיותה  

 .ס, גובה לפי תכנון האדריכלמשולב לפי תכנון המהנדאו ו בלוק ו/בטון ו/א חומר וגובה:: מרפסות )ככל שיש(קיר הפרדה בין  

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

דרי המדרגות אקוסטי לחהבידוד ה ;לפי חישובי המהנדס עובי:ב. בטון מזוין או בנוי או משול :חומר :קירות מעטפת 2.8.1  

 והמעלית יבוצע על פי הוראות כל דין.

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

 מטעם מכון התקנים.
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  ירוק" מטעם מכון התקנים.  תקןבעל "תו  וסיד סינטטי שכבות 2טיח  :מרחו: גימור תקרה. תקרה :עד לגובה  

ות בהתאם לדריש (,צמנט לבן)פורצלן או טראצו  היו מאבן נסורה או גרניטיין המגורים ת בנירגומד :מדרגות ופודסטים      2.8.3 

כנגד  סטים( ופסים מחוספסיםומשטחי הביניים )פוד ובעלות שיפולים תואמים לאורך המדרגות טים,לוונהתקנים הר

 החלקה. 

 .1142לת"י , בהתאם מתכת 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

רצלן, או גרניט פו רה או קרמיקהיפוי קשיח, דוגמת אבן נסוגימור קירות פנים יהיו בח: חומר: מבואה קומתית מור קירות פניםיג 

 )"בעל תו תקן ירוק"(  עד לתקרה.וצבע אקרילי וצע טיח עד לגובה משקופי הדלתות, מעל החיפוי הקשיח יב

 )במקרה של תקרה מונמכת לא יבוצע טיח מעל תקרה זו(.  "ירוקתקן ל תו טטי "בעסיד סינ: טיח + חומר: גימור תקרה 

 אבן נסורה או גרניט פורצלן.: וףריצ 

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

חיפוי צלן(, לפחות עד לגובה משקוף דלת הכניסה, מעל ה)רגיל או גרניט פור רמיקהרה או קאבן נסו :חומר :ימור קירות פניםג

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

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

ומדים בתקן עהו מ"ר, 0.64-צלן. שטח האריח הבודד לא יפחת מריחים מסוג גרניט פוראו אה )שיש( אבן נסור :חומר :ריצוף

 . למניעת החלקהאלי הישר

, בחזית 816תקנות התכנון ובניה ות"י  ם לפייסה לבניין ויהיו בעלות חזית אלומיניותיבות דואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד דלת הכנ

 לפי דרישת הרשות המקומית.צוב המספר יהיה ני ומואר, עייין חיצוהבניין יותקן מספר בנ

" מטעם מכון התקנים. בסיד סינטטי , בעל "תו תקן ירוקצבוע טיח פנים או בבטון  ה:חני ירותגימור ק :ורהעבודות גמר חניה מק 2.11

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

 , לבתמשת או באבן מוחלק בבטון יעשה החניות או המרתף רצפת גימור :מקורה צפת חניהור רגימ 

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

  :ףמשות לשימושחדרים  2.12

 חדר אופנים/עגלות וכדומה. הדיירים, חדר גנרטור,  רווחתחדר ל, חדר/ים טכניים 

בחדר  :תקרהור גימ .(ארונות חשמל, מים וכו' )למעט גומחות,מת פוליסיד, סינטטי דוגצבוע בצבע ח : טיירותגימור ק 

טי. כל הצבעים, נטסי בטון צבוע בצבע  –. בחדרים טכניים ו/או משולב ו/או תקרת משנה בצבע סינטטיצבוע טיח  -אופניים/עגלות 

 בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים. 

 .או משולבאו פורצלן חי קרמיקה או טראצו ריא מור רצפה:יג              

 כל דין. רצפה והקירות יעשה בקרמיקה )גרניט פורצלן(, בהתאם לדרישותשל 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 המשותפים( ובשטחים )בדירות ייןנבבריצוף . 2

 

 זיר שמן.קום ומחת אינטריחה חשמלית הנשלטת על ידי מערכדלת אלומיניום מזוגגת, בעלת פת: יש, ןלבניידלת כניסה  2.13

לפי דרישות הרשויות  אלומיניום מזוגגאו  תכתכנית )מעפ"י ת .ד(לבב Bמדגם )לבניינים  יש ין:ילבננוספת , דלת כניסה/ יציאה

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

 שמן. דלתות אש, כולל מחזיר :דלתות חדר מדרגות 2.14

 .כלהאדרי וןתכנלפי חומר וכמות,  ,תאור :דלתות וחלונות חדרים לשימוש משותף .דלתות פח :דלתות חדרים טכניים  

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

 .יש :משותפים קיםוחל חדרים ,ים טכניים/חדר חניות, ,ותמדרגות, מבואות קומתי , לובי, חדרןלבנייסה בכני, תאורה 2.16
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 גות ולחצן מתוך הדירה  עה בחדר המדרלילה קבוצן הדלקת אור בכל קומה, ומנגנון שבת לתאורת יין המגורים יהיו לחבבנ                

  .רגותלהדלקת  אור בחדר המד                

  יכל.האדר החיצוני בלבד(  בגוון לפי בחירת )בחלקם הדומ פח מכופף צבוע בתנור או ציפוי :חומר :ארונות חשמל, גז ומים 2.17

או לחילופין התקנת מונה נפרד לכל  ,נפרד משותףלמונה  יחוברו םהזנות החשמל של כל המחסני :דירתייםתאורה במחסנים     2.18

  .המוכר החלטת עפ"יו משויך המחסן ליא רתיהדי או למונהמחסן,  

 לפי  ן/יםשל הבניי של הרכוש המשותף הזנה ממערכת החשמל יש. :כניות משותפותלמערכות אלקטרומלתאורה וחיבור חשמל    2.19

שרתו גם יומוך ן הססמוך ו/או ימוקמו בבנייישרתו הבניין, אך ימוקמו בבניין המשותפות אשר מערכות  החשמל )יתכנותכנון מהנדס   

 הבניין, בכפוף לאישור הרשויות השונות(. 

 

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

 

 ירה*:גובה הד 3.1 

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

 מ'; 2.05 -: לא פחות מררות ופרוזדוגובה חדרי ש   

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

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

 

 מלי. בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינית, הנמכות מקומיות ותקרות משנהלמעט תחת קורות, מערכות, בליטוהערה: * 

 דין.פי  קנות לא יפחת מן הגובה המינימלי הקבוע עלי דירה על פי התלגבי חלק בועהק  

 

 .ם אותההמשמשיבדירה ובשטחים המוצמדים לה או  רשימת חדרים וגימורים – 2טבלה מס'  3.2  

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

 

 (1)חומר קירות תיאור

 (2)גמר קירות ותקרות
 (4)ויריחי חיפומידות א

 )בס"מ(

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

 ריצוף
י למ"ר/ מ"א כוזיר למחי

 בשקלים חדשים
 הערות

 כניסה
 בלוקי בטון בטון,

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

 ר דיורדח
 בלוקי בטון בטון,

 (1)או אחר
 .ת בהמשךרווט בהעראה פר אין (3)ראה  (2) ראה

 בחמט
 בלוקי בטון בטון,

 (1)או אחר

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

 קיים(.
 בהמשך. ראה פרוט בהערות

 --- (3)ראה  חתוןתחיפוי מעל משטח ארון 

 פינת אוכל
 בלוקי בטון בטון,

 (1)או אחר
 .משךבהערות בהראה פרוט  ןיא (3)ה אר (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
 .שךראה פרוט בהערות בהמ אין (3)ראה  (2) ראה

 חדר רחצה הורים
 )מקלחת(

 בטון, בלוקי בטון
 (1)או אחר

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

 "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים.
 .בהמשך ראה פרוט בהערות  

 --- (3)ראה  חיפוי קרמיקה

 שינה חדר
 בטון, בלוקי בטון

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

 ממ"ד
 ין בטון מזו

 ות הג"אהוראלפי 
 .המשךראה פרוט בהערות ב אין (3)ראה  לפי מפרט הג"א

 יה כללדר רחצח
 )אמבטיה(

 בלוקי בטון בטון,
 (1)או אחר

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

 "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים.
 --- (3)ראה  י קרמיקהפוחי .ךבהמש ט בהערות פרו ראה 
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 (1)חומר קירות תיאור

 (2)גמר קירות ותקרות
 (4)ויריחי חיפומידות א

 )בס"מ(

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

 ריצוף
י למ"ר/ מ"א כוזיר למחי

 בשקלים חדשים
 הערות

 ת שרותפסמר
או בטון, בלוקי בטון 

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

 מש מרפסת ש
 י בטוןוקבל 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
 טוןי בוקבל ון,טב

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

 דירתי מחסן 
 (שהוצמד)ככל 

בלוקי בטון או  בטון,
 (1)אחר

צבע קירות ור גימ .טיח
אקרילי. גימור תקרה סיד 

 סינטטי. 

 (4)ורצלןגרניט פ

 .ראה פרוט בהערות בהמשך אין

 היזם/קבלן ירתלבח

 
 

 לטבלה:והבהרות הערות 
 

ככל שיהיו כאלה, ניתן  -ם למחצה ל קירות מתועשים/מתועשיבלוק תאי )בדופן פנים שבטון/בלוקי בטון/קירות חוץ:  :רותחומר קי (1)

: 1045רבות בת"י וק תאי. הכל בכפוף לעמידה בתקינה הרלוונטית לעטפת הפנים של קירות אלו תהיה עשויה מלוחות גבס, או בלשמ

 רחצה בכל בחדרי ון תאי/בלוקי גבס.וקה פנימית(: יהיו מ: בטון/בלוקי בטון/בלוקי בט)חל הפניםקירות  (.בידוד תרמי של בנייני מגורים

 . "י היצרן "כעמידים למים" או מבלוקי בטון"ים המוגדרים עהקירות בבלוק יבנומקרה 

 ה מתועשת או בשיטוצעו וץ יבהחת וד העורף. באם קירוטיים. בממ"ד לפי הנחיות פקטיח ודרישות התקנים הרלוונ: גמר קירות (2)

 לבן. כל צבעי התקרות וקירות  :גווןצביעה בצבע אקרילי.  .ם של קירות אלו יעשו מלוחות גבסמתועשת למחצה, יתכן שמעטפת הפני  

 נים הישראלי. ן ירוק" מטעם מכון התקפנים יהיו בעלי "תו תק 

 לבן. :גוון .בסיד סינטטיצביעה  .: טיחתמר תקרוג

 . אקריליצבע טיח + ללא חיפוי(:  )בתחוםה רחצ יבחדרות קירגמר 

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

 : ריצוף (3) 

 רט להלן: מפוהתנגדות להחלקה ולא יפחתו מה – 2279יעמדו בדרישות ת"י  םייעודבדירה ובבניין, לפי  י הריצוף המותקניםא.  סוג          

 ;R-11 –(  רצפת תא מקלחת 3;  )R-10 –דרי רחצה (  ח2;  )R-9 –(  חדרי מגורים 1)        

 וי קשיח;הקירות חיפס"מ לפחות, אלא אם כן צוין בגמר  7יפולים בכל היקף הקירות מחומר הריצוף בגובה ף יכלול שב.  הריצו  

 אריחים במידות שונות ולפחות במידות כמפורט להלן:יר ג.  המוכר יציג לבחירת הקונה וללא שינוי מהמח  

 לכל מערכות החדרים בדירה:        

 ס"מ; 33X33ס"מ,  45X45, ס"מ 60X60אריחים במידות   

  לות אהמוכר יהיה פטור מהצגת אריח במידו הצהרת הספק("י אישור ולאספקה )עפאינו ניתן   ס"מ 545/4צוף במידות במידה ואריח לרי             

ר יציג לקונה, לכל לכל מידת אריח, המוכ המיועד לריצוף, כלומר ידת אריחף לכל משל ריצונוספת  אולם יהיה חייב להציע לקונה סדרה

לפחות אחד מהם  בשימוש בדירות מגורים,  ושכיחים וציםנים נפוגמאות/גווואמים לדת/גוונים התדוגמאו 3-ו סדרות של ריצוף 5פחות, ה

  רלי;ניטבגוון בהיר 

 

ריצוף בסדרות ובדוגמאות לפי בחירת הקבלן/יזם לפי התקן, ומתוך סוגי ה בלבד יקבעוים ת האריחלהוציא את החדרים הרטובים בהם מידו  

 :שהוצגו לדייר, כדלקמן

 י קירות:פוחי     

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

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

  ידות אלוהמוכר יהיה פטור מהצגת אריח במ הספק(אינו ניתן לאספקה )עפ"י אישור והצהרת   ס"מ 25X33ת ידובמ חיפויבמידה ואריח ל  

קונה, לכל ציג לוכר ילכל מידת אריח, המ כלומריפוי ת אריח המיועד לחמידשל ריצוף לכל ע לקונה סדרה נוספת אולם יהיה חייב להצי

 סדרות של ריצוף 5הפחות, 

 גוון בהיר ניטרלי;לפחות אחד מהם ב מוש בדירות מגורים, בשי  לדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחיםת/גוונים התואמים דוגמאו 3-ו       
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שר התנור אינו אכ .ן(לעליו ארון תחתון ביןורך משטח העבודה )לפחות לכל א ס"מ 60בגובה חיפוי קירות בקרמיקה : מטבחחיפוי ב

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

 החיפוי ובקירות: טיח + צבע אקרילי.

  סוגי ריצוף וחיפוי:ד.     

 יבחר המוכר, ובהתאם למפורט להלן:פקים שבהם או הסכר ו/לבחירת הקונה מתוך כמה אפשרויות שיציג המו      

/גוונים נפוצים ושכיחים דוגמאות/גוונים התואמים לדוגמאות 3-וסדרות של ריצוף  4כר יציג לקונה, לכל הפחות, אריח, המולכל מידת  (1)

 ניטרלי;יר בשימוש בדירות מגורים, לפחות אחד מהם בה

 קנים הרלוונטים;דרישות הת נו על' ויעכל הדגמים אשר יציג המוכר יהיו מסוג א (2)

 רות. וחיפוי קרמיקה זהה לגמר הקי מובנית כולל בידוד אקוסטי לצנרת גלויה יש לבצע סגירה .ה

מניעת מעבר מים לחלקי ם לדין ולפי דרישות התקנים הרלבנטיי ם רטובים ייאטמו לפי הוראות כלהקירות, הרצפות והנקזים באזורי .ו

 וכים.בניין/חדרים סמ

         

 מ"ר. 0.20 -ם. שטח אריח בודד עד כהקבלן/יזלבחירת  גרניט פורצלן מסוג)ככל שנרכש(:  ריצוף במחסן (4) 

 

  הערות:

וי כדוגמת החזית בנ יניום משולב עם זכוכית מחוסמת אובע אחרת בהיתר הבניה( מעקה אלומעיצוב מעקות המרפסות )באם לא נק – קהמע

 ים".ומסעד"מעקים  1142ולפי הנחיות ת"י 

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

 לגובה לפי כל דין. ( עד)מדרגה /מונמךמוגבה יתכן סף/גג, שמש ביציאה למרפסות

  ס"מ, לפי החלטת החברה. 60 -ות מבאם יש פינות קמורות שאורכם פח ,PVCמיניום או ל אלויופפרעו פינות מיבוצ –פרופיל פינות בחיפוי 

לפי תכנון שולב, ו/או מ פלדה ו/או ( עץ ו/או בטוןהמכרהחברה להתקין, ומבלי שהדבר יחייב בסימון בתוכנית תבחר ככל ו) – , קורה/ותרגולהפ

  האדריכל.

  חות.פל מ"מ 3של  ביצוע מרווח בין אריחים )פוגות(נדרש חיפוי, יצוף ולר ניםלפי דרישות התק – מרווחים )פוגות(

 

 או במסמך אחר במפרט מכר זהיין כך בטבלה, סות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צו)מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייח

 (.כם הרכישהשצורף להס

 

 ארונות: 3.3

 

הכיור/ טוחה של להתקנה ש םת, מדפים, תושבת לכיור, חיתוך פתח המתאידלתות, מגירול הארון יכלו ארון מטבח תחתון:  3.3.1 

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

. עומק  MDF/ ץ'רון יהיו עשויים סנדווי', וגב הארון יהיה מעץ דיקט. שאר חלקי הארון והמדפים יהיו מעץ מסוג סנדוויץהא גוף

ריצוף. בתחתית ס"מ מעל פני ה 90 -משטח העבודה יהיה כעליון של  מ. גובה סףס" 60-הארון, כולל חזית הדלתות, יהיה כ

 ת רטיבות של תחתית הארון.ס"מ ובחיפוי עמיד למים למניע 10 -של כה )סוקל( בגובה הארון תותקן הגבהה בנוי

 ".פתרון פינהן יותקנו "פינה של הארולפחות, לכל גובהו ולכל עומקו. ביחידות המ ס" 60הארון יכלול יחידת מגירות ברוחב 

 : מתכת. ידיות

 ט להלן:מוכר ו/או הספק/'ם שיבחר המוכר, כמפוריהיו לבחירת הקונה מתוך מגוון סוגים וגוונים שיציג ה וסוגי הציפוי וגווני

מהם ד אחגוונים שונים לבחירה, אחד מהם בצבע לבן ו 5לפחות  נהבפני הקו להציגהמוכר :  פורמייקה. על  ציפוי חיצוני )א(

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

 בגוון לבן.: פנימיציפוי )ב( 

 ;ראה הערה בהמשך מידות: (1)

  ראה נספח ג' :התחתוןון המטבח וי בעד ארמחיר לזיכ  
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 לבחירת הקונה משטח עבודה יותקן וןחתלכל אורך הארון הת : תיאור:רכומטבח תחתון ולכל או וןמשטח עבודה מעל אר

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

המשטח יותאם להתקנה שטוחה של כיור. יקפם. ה ס"מ ביחס לחזית הארונות בכל 2עם שוליים בהבלטה של  לפי העניין(,

עם  י להעדיף התקנה ללא קנט מוגבהשאנה רון מוגבה שאופן עיבודו יקבע ע"י המוכר )הקוקנט עלייותקן  חשטבהיקף המ

 לא ינתן זיכוי בגין אי ביצוע זה.( המשטחלל אף מים בכל היקף משטח ככל הנדרש כועיבוד בחזית ה

  ק תחתון,חללפי ארון המטבח מידות: 

גוונים  3ני הקונה ו הספק/ים שיבחר/ו המוכר. המוכר יציג בפהמוכר ו/א גו ע"יוצשימגוון דוגמאות לבחירת הקונה מתוך  גוון:

 היר ניטרלי. חד מגוונים אלו יהיה בלכל הפחות וא

  

 אין.ן: ארון מטבח עליו 3.3.2 

ן תוארון מטבח תח מ"א 1ה, המוכר יהיה רשאי להמיר עד עלומחדרים  4.5בדירות מסיבות של תכנון המטבח הספציפי הערה: 

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

 ם לארון המטבח התחתון.מבנה וציפוי ארון המטבח העליון יהיה בהתא

 אחד אחד לכל אורכו. דףס"מ לפחות. הארון יכלול לפחות מ 30לפחות ועומקו  ס"מ 75העליון  גובהו של הארון

 

ה, תלוי או מונח, באורך מינימלי של רה יהיה ארון תחתון עץ סנדוויץ' או טרספהרחצה בדי מחדרי חדבא(: ארונות אחרים )ציין 3.3.3

 בודה אינטגרלי מחרס / שיש / ניאו קוורץ משולב בכיור. ל דלתות, מדפים, צירי נירוסטה, משטח ע"מ לפחות הכולס 80

  ראה נספח ג' הרחצה:בעד ארון  וימחיר לזיכ

  

              :הערות

 פעמיים מחושבתהקיר )פינה ככל שקיימת  ה לאורך. המדידמטר אורך 5-כמטבח ארונות  ת שלכללי אורך מדידת (1) 

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

  .הז אוריה מתייחשבו כסטי ארונות המטבח, לא אורךמידות ב 5% -טיות עד כס. הארונות

ת המטבח קחת בחשבון כי יתכן ובקיר שבגב ארונומטבח וביצוע עצמי, על הקונה לבמקרה של זיכוי עבור ארונות ה (2)

 .אלו לצורך תחזוקהשה לפתח/ים יפשר גיש לאמשותפים.  קיימים פתח/י גישה לקולטן/ים

 .הקונה חלטתהל הינם תחתון בארון מובנים 'וכו תנור ,מדיח של התקנה הארון לצורך תכנון (3)

 מותקובמ דלתות ומדפים, לרבות ,בשלמותו המטבח ארון לספק את המוכר על ,נםלהתקי שלא הקונה החליט -

 והזנת חשמל יקוזים ונשל מ הנדרשות ולרבות ההכנות ) ליםלח ללא ( המובנים הכלים החשמליים להתקנת שיועדו

ה תנחה הלוח זמנים שהחברה תקבע ובמועד שהחבר באחריות הקונה לדווח על בחירותו על פיתחת הכיור.  דיחלמ

 .את הרוכש

 

 מיתקנים לתליית כביסה: 3.4

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

ניתן פלסטיק, מחבלי כביסה  5, ס"מ 160ימלי של ך מינבאור וגלגלים וונותמגול מתכת בעל זרועות ליית כביסהתלצוני יחקן מית

בלי והאורך המצטבר של חס"מ  120 -שאורכו לא יפחת ממתקן מתרומם שיותקן ס"מ ובתנאי  160-קן יהיה קטן מורך המתשא

 ס"מ. 800 -מ הכביסה לא יפחת

 .5100' לי מסיסה מחומר עמיד העומד בתקן ישראר כבמסתומסתור כביסה:  

של  מפלס עליון .של הבנייןחומרים עמידים שינוקז למערכת איסוף מי הגשם בתחתית כל מסתור כביסה יותקן משטח הפרדה מ               

 ס"מ לפחות מפני מפלס רצפת הדירה. 30-המשטח יהיה נמוך ב 

 .לתליית כביסה מ"ר 1.70פחות של ל ישמר שטח פנויהכביסה ובתנאי שי תוריבמס : ניתן לשלב מערכות טכניותהערה
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   )מידות בס"מ(  ות ותריסים בדירהרשימת דלתות, חלונ – 3טבלה מס'  3.5

יקום הפתחים, במידות הפתחים, בסוג הפתיחה ובכיוון הפתיחה. בכל מקרה, מידות המעברים יים במו שינותכנ: יהערה 

  ספות בהמשך.ה גם הערות נוון והבניה. ראהתכנונות לא יפחת מהנדרש בתקנות חלשטח התות והחופשיים בדל 

 םתריסי חלונות  דלתות ---

 חדר
כמות ומידת 

  הפתח
 )גובה/ רוחב( 

עץ ר )חומ
/ מיניוםאלו

 מתכת/ אחר(

סוג פתיחה )ציר 
כע"כ(/ 

 אחר( כיס/נגרר/

כמות ומידת 
  הפתח

 )גובה/ רוחב(

חומר )עץ 
/ יניוםאלומ

 אחר(ת/ מתכ

סוג פתיחה 
כע"כ/ /)ציר

 /כיס/אחר(ררנג

מידת ת וכמו
  הפתח

 )גובה/ רוחב(

/ חומר )עץ
אלומיניום/ 

 ת/ אחר(מתכ
 חומר שלבים

סוג פתיחה)ציר/ 
גרר/ כ.ע.כ/נ

 (חשמלי/אחרכיס/

 כניסה

1 

 ציר רגילה פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

100/210 --- --- 

 יורחדר ד

1 

 נגרר כ.ע.כ אלומ' מזוגג

--- 

--- --- 

1 

 אלומ' אלומ'
 ילה חשמלילג

 כולל גיבוי ידני
300/215 --- 300/215 

 מטבח

--- 

--- --- 

1 

 טינהגליו אלומ' מזוגג

--- 

--- --- --- 

--- 140/105 --- 

--- 

--- --- 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 

חדר שינה 
 הורים 

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 רר כ.ע.כגנ אלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

80/210 120/110 120/110 

 חדר שינה 

1 

 ציר רגילה עץ

2 

 רר כ.ע.כגנ אלומ' מזוגג

2 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

80/210 120/110 120/110 

 ממ"ד 
)משמש 
 כחדר 
 (שינה

1 
פלדה לפי 

 א ג"ה
ציר )רגילה(. 

 חוץ פתיחה

1 

 מזוגגאלומ' 

ציר רגילה או 
 כ.ע.כ

לפי הנחיות 
 הג"א

1 

 . נגרר לכיס אלומ' אלומ'

80/200 100/100 100/100 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
 ותנגררת/כנף אחת או שתיים, פלדה נגד גז, הדף ורסיסים, ה

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

 רחצה דרח
  כללי

1 
 +עץ 
 אור -צוהר/צו

 ציר רגילה

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

80/210 --- --- 

חדר רחצה 
 הורים

1 
 עץ +
 אור -צוהר/צו

 ציר רגילה

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

70/210 --- --- 

מרפסת 
 שרות

1  
 עץ 
 

 הציר רגיל

--- 

--- --- 

1 

 כ.ע.כ נגרר  ומ'לא אלומ'

80/210 --- 140/105 

דירתי מחסן 
 צמוד
)ככל 

 (שהוצמד

 עץ/פח 1
לפי החלטת 

 החברה
 ילהציר רג

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

70/200 --- --- 
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 :תואחרו טבלהל ערותה

 ישה(.ורף להסכם הרכסמך אחר שצבטבלה, במפרט מכר זה או במ צוין)הקיים בפועל רק באם 

התקנת קנט פולימרי בתחתית ובפתיחת ציר רגילה. הדלתות תהיינה עמידות למים ויכללו  23בהתאם לתקן ישראלי מס'  לבודה ת עץלד= עץ  דלת .א

וג = סרגילה ציר , לומיניוםהנחיות יועץ האלפי  סוג פרופיל:= אלומיניום, אלומ' ך(. אה פרוט יתר בסעיף י' בהמשס"מ לפחות )ר 7הדלת בגובה 

 קיר,או לתוך גומחה )כיס( ב= כנף נגררת על כנף ו/ניגרר כ.ע.כ = רגילה+ משתפלת,  )דרייקיפ(סב נטוי )נטוי(,  משתפלת פתיחה= קיפ פתיחה, 

טם גומי מוקצף כולל א פוליאוריתןו שלבי התריס עשויים פח אלומיניום במילוי ה או הזזה יהי: בתריסי גלילתריסים ,= כנף בתנועה אנכיתגיליוטינה 

ס מ' יורכב ארגז תרי 2.5מעל ברת. עובי הפח יהיה בהתאם למידות הפתח והוראות היצרן. בחדר דיור ובפתחים ברוחב טימה מוגלאים שלבבין ה

  .ליה ו/או חשמ= תריס נגלל כלפי מעלה, באמצעות רצועגלילה פתיחה ידני. עם מנגנון חשמלי ומנגנון  גלילה עם שלבי תריס כנ"ל

 דלתות/ובלבד שהכמות הכללית בדירה תתאים לסה"כ ה בטבלהשל אחד מחדרים  רבתיאו רים יכולות להופיעני חד, משותפים לשונותלתות/חלד .ב

 .מ כהכנה לתפקוד מערכת מיזוג האווירס" 3תות פנים יוגבהו מעל רצפה עד בלה. יתכן ושולי דלחלונות המצוינות בט

המורכבים משני לוחות , לפי דרישות התקן רגיל/בטיחותי( Double Glazing)ול כפ זיגוג שקוף עםמאלומיניום  ,למעט ממ"ד()חלונות/ ווטרינות  .ג

החלונות ורכיביהם יהיו בעלי תו . תכנון( או אחר לפי מ"מ 6עם מרווח אויר בעובי של לפחות, מ"מ  4 )זיגוג בעובי יר ביניהםזכוכית עם מרווח אוו

צירים, גלגלים, ידיות מובנות, מנגנוני פתיחה ונעילה. החלונות יותקנו על ידי  ,EPDMמי יגוג, אטמי גוכללם: סרגלי זקוריים, ובתקן ואביזרים מ

 לכל במסילות. אין :רשתות .העורףות פקוד לפי הנחימסוג אלומיניום מזוגג עם כנף/ים פלדה, חלון יהיה בממ"ד  ה מטעם היצרן.מתקין מורש

 .אחת רשת לכנף כהכנה במסילה נוסף נתיב יותקן ,החלונות

שירות גם ות במטבחים הפונים למרפסת בחדרי שירות, בחדרים סניטריים ובמטבחים ללא אוורור ישיר לאוויר החוץ, לרב -ר החוץלאווי ורורוא .ד

 .ור מצויד במאוורר מכני עד לקיר החוץ לרבות רפפת כיסויינצ יבוצע תריס ו/או בחלון, אם איננה סגורה ב

ג קבוע יתכן פתחים המשולבים בזיגו יועץ האלומיניום. ו/או סוג פרופיל, גוון, עפ"י תכנון האדריכל .יוםעשויים אלומינ יםחלונות והתריסמסגרות ה .ה

 .קירות מסךו/או  מחסום,המשמש כמעקה/

 תיחה  פ ונינגניות מובנות, מם, גלגלים, יד, ציריEPDMמקוריים, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי תקן ואביזרים יהיו בעלי תו החלונות ורכיביהם    

  ;היצרן מורשה מטעם מתקין ידי על יותקנו . החלונותונעילה   

 ריכל. אדה בחירתשקופה או עמומה )"חלב"( עפ"י בטיחותית וכית כזתותקן  יש חלונות(, )באםרחצה בחדרי  .ו

 .ודרישות כיבוי אש אדריכלה תכנוןעות, לפי בוות קאו רפפ/ו או סבכה בדלתוורור מכני ו/ו/או אלון ( יעשה באמצעות חככל שנרכש מחסן) אוורור המחסן .ז

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

מ"מ  1.25נת בעובי של ומגולו פלדהיה ממשקוף בנ .ומספר דירהעצור דלת תחתון, מ סף רשתמב ,נעה ו"רוזטות"ידית צירים, מגן צילינדר, 

 חירת המוכר.עה בתנור. גמר לגוון לפי בלפחות. כנף הדלת והמשקוף יהיו בחיפוי ויניל או צבי

  בטחון/אש.דלתות תכן ויותקנו ע ילפי הנחיות רשות הכבאות, בכניסה לדירות בקומת קרק .חברהבחירת הגוון לפי  וניל,  ציפוי דלת ממ"ד .ט

חוזק,  –תפקודי  בכל היבט שווה ערך אוכנף הדלת תהיה עשויה משתי לוחות מודבקים על מסגרת עם מילוי פלקסבורד  ם:פני מכלולי דלתות .י

 , עםלעמידות במיםים המתא ציפוי חיצוני מתועשפורמייקה או גמר צבע או הדלת.  ה, קיים, אחר. צירים יותקנו בהתאם לסוג משקוףאקוסטיק

 בעל 23י מס' בהתאם לתקן ישראלמשקוף הדלת יהיה  .צדדים לפחות 3-בהיקף כנף הדלת )קנט( מצופה ב .יםהצדדידיות מתכת משני ו מנעול 

ובי סיבבחדרי אמבטיה / מקלחת מנעול  ה עמיד למים. ר התקנתו יהי. המשקוף לאחאטימה יכולל פסבגמר תואם לדלת רי או עץ הלבשות פולימ

ברה ו/או גוונים לפחות )אחד מהם לבן(, שיוצגו על ידי הח 3לבחירת הרוכש מתוך  גוון:   לת.ף הדבכנ אור, מזוגג-הר/ צודמוי "תפוס פנוי" וצו

 על ידה.הספק/ים שיבחר/ו 

 בנוסף, .סורג קבועלקבוע ין , אאמור לשמש את כלל הדיירים בקומה( )בחרום קומתי המוכרז כפתח חילוץ  בדירהבממ"ד ובפתח  -פתח חילוץ .יא

 חה וכיון הפתיחה.תח חילוץ יתכנו שינויים במידות הפתח, סוג החלון/תריס, לרבות סוג הפתימוסמכות כפות הרשויבפתח שיוכרז ע"י ה

 2 -ים כבוהד גסף הדלת וריצוף הממ"חיצונית.  /נגררת,ינה דלת פלדה אטומה, הנפתחתדלת כניסה למרחב מוגן ה :פיקוד העורףלפי דרישות  .יב

וורור מעוגלים לפתיחה. חלון אלומיניום + זיגוג וכן  פתחי א כנפיים 2שתיים, הנגררות לכיס ו/או אחת או  ס"מ מעל מפלס הדירה. חלון פלדה כנף

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

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

כך ע"י סמכו לשהו בדיקת תקינות ואטימות נוספת ע"י הגורמיםע"י הרוכש, יחייב קו רויפלכן אושרו ע"י פיקוד העורף, ונבדקו והתקנתו תקינתו ש

יגבר הביצוע בפועל מצוין בתוכניות המכר ו/או במפרט המכר לבין הביצוע בפועל כל מקרה של סתירה בין הלמניעת ספק יודגש כי ב פיקוד העורף.

 נחיות מעודכנות של פיקוד העורף.התואם ה
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אביזרים  הצורך בהתקנת עקב, "נטו"ות פתחים ות מידאינן מבטאומשוערות בס"מ, בניה , הינן מידות 3מס' המפורטות בטבלה המידות  – מידות .יג

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

  התכנון והבניה.   בתקנותכנדרש לפתחים אלו  ממידות/שטח,לא יפחת  יםקרה גודל הפתחים המתקבלבכל מ .)לפי הענין(

 

 

 .הערות לאחר טבלה זו(גם )ראה  קני תברואה וכלים סניטרים בדירהמת – 4טבלה מס'  3.6 

 
 

 קןמית                                     
 מיקום

 מטבח
חדר רחצה הורים 

 (מקלחת)
 רחצה כלליחדר 
 (אמבטיה)

 אחר ת שרותפסרמ

 מטבחכיור 
 פולה()בודדת/כ

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

 --- --- --- --- א' סוג

  ₪זיכוי 
 
 אין

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

 כיור רחצה

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

 --- --- 3.3.3ראה סעיף  א' --- סוג

 --- --- ראה נספח ג' אין ---  ₪זיכוי 

 כיור לנטילת ידיים

 --- --- --- --- --- (מידות )בס"מ

 --- --- --- --- --- סוג

 --- --- --- --- ---  ₪כוי זי

 )ב'(וארגז שטיפה אסלה

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

 --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- אין ---  ₪יכוי ז

 אמבט/ 

 )ב'(מקלחת

 --- מידות )בס"מ(
 לפי הוראות כל דין

 ראה בהמשך
70/170 

 )אמבטיה(
--- --- 

 --- סוג
 פעריצוף משו

 )מקלחת(

אמבטיה א' )
 אקרילית או פח

 (מצופה אמייל
--- --- 

 --- --- אין --- ---  ₪זיכוי 

סוללה למים קרים /חמים 
 ד() ה()מהמשטח כיור,ל

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

 --- --- א' א' א' סוג

 --- --- ראה נספח ג' ראה נספח ג' אין  ₪זיכוי 

מים סוללה לאמבטיה ל
 )ו( קרים וחמים

 --- --- דגם

 דרך -רב
 )אינטרפוץ

( או 3דרך   
 (ו)סוללה

--- --- 

 --- --- א' --- --- סוג

 --- --- ראה נספח ג' --- ---  ₪וי זיכ



 ניהבהיתר במותנה 
 בלת היתר מפרט נערך לפני ק

יםוכפוף לש  שויות התכנוןרק ע"י ר ינוי
 

                      ___________                                           ____________ 
 המוכרחתימת                                                             חתימת הקונה           

 

 , ג'ב'נספחים א', 

 31  מתוך 17 'עמ 27.04.2021תאריך: /  חדרים 4/  10מהדורה משהב"ש  -מכר למשתכן  מפרט / עיר היין, אשקלון / בע"מ גבאי קבוצת / הבניהכות מסד לאי

 

 קןמית                                     
 מיקום

 מטבח
חדר רחצה הורים 

 (מקלחת)
 רחצה כלליחדר 
 (אמבטיה)

 אחר ת שרותפסרמ

סוללה למקלחת למים 
 )ו( קרים וחמים

 --- דגם

 דרך -רב
 )אינטרפוץ

( או 3דרך   
 )ו(סוללה

--- --- --- 

 --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- ראה נספח ג' ---  ₪זיכוי 

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

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

 רהומשקולת סגי
 --- יש --- --- ---

לחיבור מדיח ניקוז, חיבור למים והכנה 
 )ט(כלים

 (וז כיור המטבחת בניקההכנה משולב)
 --- --- --- --- יש

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

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

 --- --- --- --- --- )הכנה( )יב(מים וםנקודת גז לחימ

 

 :ואחרות טבלהל ערותה

 רכישה(.להסכם השצורף  מך אחרבטבלה, במפרט מכר זה או במס צויןרק באם  בפועל)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)

-דות כחרס מי: אינטגרלי()באם אינו  כיור רחצה החברה. במידות לפי היצרן/ספק, שיבחר ע"י שולחני )אינטגרלי(:כיור רחצה שטוחה. 

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

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

 ירוסטה.כבד בעל צירי נ מושב :אסלה כיסוי. לפי החלטת החברה תוצרת .1385

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

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

לניקוז  שיפועים עם 2272 י"ת בדרישות מדדין, בגמר העו כל בהוראות הנדרש פי על מהמידות יפחת לא המקלחת משטח מקלחת:

 ;המשטח

יפוי כרום ניקל, דגם מערבל מיקסר בעל מנגנון קרמי דו כמותי )ויסות מים לחמים/קרים בעזרת ידית יהיו בצ ם וקריםכל הסוללות למים חמי )ג(  

דת בדרישות ל שישנה, ועומ, ככורת הארץת מהן היא תוצכאשר אח סדרות 3 חותלפקונה האחת( יכללו חסכמים, על המוכר להציג לבחירת 

 .1385הת"י 

ס"מ  20ס"מ לפחות ולעומק  25 -בציפוי כרום ניקל, פיה בגובה כ פרח/מערבל,: דגם: לקערת מטבח. )כולל חסכם( םסוללה למים קרים/חמי )ד(

 וונטית בארץ.ל דרישות התקינה הרלמדים בכלמים חמים העו סדרות 3לבחירת הקונה מתוך  לפחות.

 15ס"מ לפחות ולעומק  15 -באורך כ פיה, ציפוי כרום ניקלבערבל : דגם: פרח/מ)כולל חסכמים( לכיור/י רחצה ,ים קרים/חמיםסוללה למ )ה(

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

וקרים, מיקס מהקיר, הכוללת יציאה תחתית למילוי האמבטיה וכן וללה למים חמים ס :בטיהבאמ :)כולל חסכמים( וללה למים קרים/חמיםס (ו) 

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

 י, מתלה מתכוונן, מוט החלקה מהקיר, כולל צינור שרשורדרך(, מיקס  3דרך )אינטרפוץ  : דגם: סוללה למים חנים וקרים, רבלמקלחת  

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

 ס"מ. 15  



 ניהבהיתר במותנה 
 בלת היתר מפרט נערך לפני ק

יםוכפוף לש  שויות התכנוןרק ע"י ר ינוי
 

                      ___________                                           ____________ 
 המוכרחתימת                                                             חתימת הקונה           

 

 , ג'ב'נספחים א', 

 31  מתוך 18 'עמ 27.04.2021תאריך: /  חדרים 4/  10מהדורה משהב"ש  -מכר למשתכן  מפרט / עיר היין, אשקלון / בע"מ גבאי קבוצת / הבניהכות מסד לאי

 

 .)ככל שידרש( ניל יברזוב, ר לביו: חיבוכוללת שטיפת אסלה ארגז/יכיורים ותקנת ה (ז)

 .בן: לגוון 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)

 זרי קצה.לא אביאחרת, צנרת נחושת בלבד לבאם לא נאמר : הכנה לנק' גז (בי)

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

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

  .R-11 -ולא פחות מ

 ו הכיור. עבודה אז הממוקם על מישור משטח הקרי בר=  פרח קבוע. מתוך שרוולראש ברז הנשלף נשלף =  (טו)

  רים /חמים, בעזרת ידית אחת. )מיקסר( = ויסות מים לק למערב

 )אונטרפוץ( = חלוקת כניסה/יציאה, של מים חמים/קרים, לראש מקלחת ו/או לפיית ברז ו/או שניהם. דרך-רב

 ו'(./פתחי ניקוז וכ/מקלחותת הקצה הסטנדרטיות )ברזיםלמערכוהמים והניקוז מתוכננים  יש לקחת בחשבון כי מערכת הספקתז( ט)

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

ל המים לקיבולת הניקוז טת ממפתאמה בין כמות המים הנפלומחסום הקפי מפני גלישת המים, עלול לגרור הצפה בחדר הרחצה עקב אי ה

 צפה.בר

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

  הדבקת מדבקות המיועדות למניעת החלקה.

  רה של כיבוי לאזרימת הגז במק לניתוק ש בכיריים הכוללים מנגנוןלהשתמ בסמיכות לחלון ובכלל, ישככל שמיקום הכיריים לבישול נמצאים  (חי)

 להבה/ות הבישול. רצוני של

 

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

 שצורף להסכם הרכישה(.

 

 תפים לכלל הבניין(, ברצפה, ני ביוב )בחלקם יתכן ומשוי ביקורת לקולטרת ופתחצנ: בדירה, לכל צורך אחר נוספים אביזרי אינסטלציה  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 פוצלמו/או י מרכזי ינזגן מנדס האינסטלציה. ניקוז למחלטת מהלפי ה, מיקוםחלקי מים בארון למ  

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 ר כביסה, עליון ו/או במסתו יועד למעבה בגגמיקום מ. .דירהחלקי ה שר פיזור יעיל וקצר לכלמוצנע ומוסתר המאפ  

 ומוסתר למיקום המעבה/המעבים.  

 

 הערה:  

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

 , כרבתכנית המ א בהכרח יסומנובסמוך לקירות ורצפה, שלו/או תקרה קירות וסמוך לב ,לים"או "ספס" ודים או קורותעמ"  

 או שסומנו ומאילוצי תכנון יותקנו במיקום שונה מהתוכנית.  

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

 תחזוקה. לצרכי גישה חסום אותם ויש לאפשרביצוע פתחי ביקורת אלו , אין ל שריידבהם דירות ולכן ב ביקורת,  

 

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

 . ם )טיימר(החמים והתקן קוצב זמן לחימום המי וד המיםמלי לדיבוי חשלרבות ג 579תקן ישראלי הסולארית תהיה בהתאם לדרישות  

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

 במאפשר לתכנן מראש את זמני ההפעלה.  
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        , המים באמצעי חימום אחרים יעשה חימום, אמצעות מערכת סולאריתבחמים  פק מיםניתן לסלפי הוראות כל דין לא  לדירות שלהם  

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

גג עליון  או בסמוך להשירות או ש כגון במרפסת אך נגי מוסתר במקום: מיקום הדוד ;ליטרים 120: תבקיבול למים חמיםמכל אגירה )דוד(            

   הנדס האינסטלציה.מ תכנוןלפי  

 . , מקלחת: קערות מטבח ורחצה, אמבטיהחיבור מים חמים לכלים 3.6.3

  אין.  :"דלי" ברז  3.6.4

 קום לפי החלטת החברה(.)מי: יש לדירהמים כנה למונה ה 3.6.5

 .: פלסטידלוחין לפי תכנון מהנדס האינסטלציה, ,PPR, S.P: פלדה מגולוונת, פקסגול, חומר הצינורות: מים חמים וקרים 3.6.6

 .: פלסטישפכים 

 .יש :במטבח ה ממקור הגז ועד נקודת הגזרת גז בדירצנ 3.6.7

 : יש.רההכנה למונה גז לדי 3.6.8

 

 

 (טבלה זו)ראה הערות לאחר  חשמל ותקשורתמתקני  – 5לה מס' טב  3.7

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

 
 
 

 מיקום

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע בית
 רגיל

 עתק בית
 מוגן מים   

 תקע בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;הטלוויזי

 ;תקשורתנק' 
 .ק' טלפוןנ
 נקודות 3 כ"סה

 אחר/ הערות

 לדירה כניסה
 מבואה או

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 אינטרקום -
חדר למפסק תאורה  -

 .מדרגות
 לוח חשמל דירתי -

כולל סגירה )ניתן 
שיהיה בסמיכות 

 לכניסה או למבואה(.
תקשורת כולל ארון  -

  .שקע
 טלפוניה/טלוויזיהארון - 

 יורד חדר
 אוכל נתופי

2 3 - 
1  

 מזגן(ל)
1 

מלי תריס חשאם תוכנן 
תוספת נקודת חשמל  -

)ראה  להפעלת התריס.
 מרפסת שמש(.

 - - - 1 1 פרוזדור

 3ך מעל בפרוזדור באור
מ' או בפרוזדור הכולל 

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

 1 בחמט

4 
)אחד מהם 
כפול, אחד 
מהם מוגן 

מים בדרגת 
44IP חד וא

מהם מוגן 
בדרגה 
 רגילה(

- 
 יד() 3

 , מקרר,)תנור
 (מדיח

- 

מיקום השקעים, בתי 
התקע יהיה מעל 

משטח העבודה ככול 
האפשר ובהתאם 

תקנו לתכנון המטבח יו
שקעי כח נפרדים 

 למדיח, לתנור, למקרר

שינה  חדר
  הורים

1 
)כולל מפסק 

 חליףמ
 ( למנורה

 

4 
)שניים ליד 

 המיטה(
- 1 1 

ם )נק' ינטרקוא -
 ר בלבד(שמע/דיבו
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 מיקום

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע בית
 רגיל

 עתק בית
 מוגן מים   

 תקע בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;הטלוויזי

 ;תקשורתנק' 
 .ק' טלפוןנ
 נקודות 3 כ"סה

 אחר/ הערות

   רחצה חדר
 הורים

 )מקלחת(

1 
 )מוגן מים(

- 1 
1 

)בית תקע 
 לתנור(

- 

ראה חדר  -חימום מים 
 אמבטיה.

בהעדר חלון והיכן 
 ש,שנדר

הכנה לנקודה לאוורור 
 מכני + מפסק.

 - 1 1 - 3 1 חדר שינה

 ד/"ממ
 נהשי רדח

מנורה לפי 
הנחיות 

 פיקוד העורף

3 
 למסנן 1+ 

- 1 1 
 פיקוד תקנותלפי 

 העורף

 חדר רחצה
 כללי

 )אמבטיה(

1 
 )מוגן מים(

- 1 
1 

בית תקע )
 לתנור(

- 

בית תקע לתנור 
+ התקן קוצב זמן חימום

הכולל מפסק לדוד 
שמש במיקום עפ"י ה

 התכנון. 
והיכן  בהעדר חלון
 ,שנדרש

ר רוהכנה לנקודה לאוו
 ני + מפסק.מכ

 תמרפסת שרו
1 

 )מוגן מים(
- - 

2 
 מוגן מים

 )מכונת כביסה,
 מייבש כביסה(

- - 

 מרפסת
 שמש

1 
 )מוגן(

- 
1 

 )מוגן(
IP44 

- - 
כולל תריס חשמלי + 

מפסק + מנגנון פתיחה 
 י.ידנ

 מחסן
כל )כ

 (שהוצמד

1 - 1 - - 

צריכת החשמל של 
תחובר לשעון המחסן 

 החשמל הדירתי אליו
משויך המחסן. או 

ילופין שהזנות לח
החשמל של כל 

המחסנים יחוברו למונה 
משותף ונפרד 

למחסנים בלבד, או 
מונה נפרד לכל מחסן, 
להחלטת המוכר ועפ"י 

 בחירתו.

 מסתור
 כביסה

- - - 
1 

)פקט הכנה 
 (מזגןל

- 
 
- 

 

  לה ואחרותהערות לטב

 אהיל/ארמטורה(, כולל נקודת הדלקה אחת. -ה )ללא נורה וכיסויבית נורה על גבי קיר או תקר = / תקרהנקודת מאור קיר (א)

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

 ממ"ר לפחות. 1.5לים ר יבוצע בכבהחיבו

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

 ממ"ר לפחות. 1.5יבוצע בכבלים 

לכמות  תוספתושאינם המצוינים בסעיף א' ה או קיר(, ר )בתקרהמאושל נקודות  תאור בלבד לאופן ההדלקה נקודת מאור הדלקה כפולה= (ד)

 סעיף א'.מאור המצוינות בה נקודות

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

 נה גבוהה.רגת הגבדאך אביזר הקצה מוגן מים חשמל נפרד  ח במעגלבהכרבית תקע מוגן שאינו או אחר=  IP44בית תקע עם דרגות הגנה  (ו)
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בין מחשבים,  –נקודות ביחד )קומפלט( או לחוד וכוללות נקודת טלפוניה, נקודת תקשורת  3 =)מחשב( חוץ/תקשורת טלפוןטלויזיה/נקודת  (ז)

רנט. /אינטהדירה לרשת הטלפונים ללא חיבור  כבלים. דוריחיבור לקליטת שידורי חובה כאמור, ואפשרות לחיבור לקליטת שי –נקודת טלוויזיה 

 כולל כיסוי. 1מודול  55וקופסא  רת ועד נקודת ההכנה בקירמריכוז התקשו משיכה קודת התקשורת תכלול צינור וחוטנ

 .(ייןלפי הענומר עמדת שלדלת כניסה למבנה או לנקודה/ות מלאות כולל אביזרי קצה לתקשורת פנים )נקודת טלפון פנים )אינטרקום(=  (ח)

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

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

 הישראליים.

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

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

 ום כוללת שקע מוגן מים.ה לתנור חימההכנ ה.החבריודגש כי אמצעי חימום לא מסופקים ע"י 

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

 מאור. נקודה/ות

 בעקבות הנחיות החוק ודרישות מהנדס החשמל. יתכנו שינויים במיקום וסוג הנק' (יג)

חובר ישירות ן לכיריים. הנקודה תהמתוכנ מיקום לידבארון המטבח, פאזית תותקן נקודת תלת לת פאזי= ללת חיבור תרים הכומגו בדירת (יד)

 . הנקודה תכלול את כל החיווט לרבות בית שקע והמפסק בלוח החשמל הדירתי.2.5/5למפסק תלת פאזי בלוח החשמל ותחווט בכבל 

 

 אחרטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך ן כך ביותקנו בפועל רק באם צויי בהערות לעילייחסות ש הת)מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם י

 כישה(.שצורף להסכם הר 

 

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

  יש. :קומתית במבואה להדלקת אור ך הדירהמתו צןלח יש. :לחצני הדלקת אור יש. גופי מאור:  

 כולל כיסוי. 1מודול  55כוז תקשורת ועד נקודת ההכנה בקיר וקופסא ינור וחוט משיכה מרי: נקודת התקשורת תכלול צון חוץטלפ 3.7.2 

 .זמזם :צליל .לחצן פעמון: סוג: 3.7.3 

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

  .: ישהבתוך הדיר קע רגיל(,)כולל שדירתי ולוח תקשורת  ים(מודול 6-)כולל השארת מקום פנוי לדירתי  חשמללוח  3.7.5  

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

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

 ר. אמפ 3×  25 ת פאזי:: תלגודל חיבור דירתי 3.7.7 

 לחצן לפתיחת דלת הכניסה הראשית בקומת , כוללשמע דיבור קום)אינטר .5 : כמפורט בטבלהמיקום: יש, מערכת אינטרקום 3.7.8 

 בחדר שינה הורים(. רלשמע ודיבוופומית  ,הכניסה  

 .ן: אי(מערכת טלוויזיה נוספת במעגל סגור )נפרדת 3.7.9 

  .לקליטת טלוויזיה רב ערוציתלחיבור לכבלים  ההכנ :וויזיהטלדורי ת שיהכנה לקליט 3.7.10 

 :נים אחריםמיתק     3.7.11 

 לרבות במטבחים הפונים למרפסת שירות גם אם איננה  בחדרי שירות, בחדרים סניטריים ובמטבחים ללא אוורור ישיר לקיר חוץ,  -          

 .כיסוי עד לקיר חוץ, לרבות רפפתאוורר מכני ור מצויד במצינ קיןיש להתבחלון,  סגורה בתריס ו/או  

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

 ארון תקשורת כולל שקע.  -          

 .משולב בארון תקשורת ארון טלפוניה/ טלוויזיה -          

לסגירה  כולל תריס הגנה עם משקולת 4צוני עבור צינור פליטת אדים בקוטר "סה ומעבר חילמייבש כבי הכנה – השרות במרפסת  -

   והזנת חשמל.            

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

 נים.החשמל המשת ריפיתע זנתהר ותאפש             
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 זרם חשמלי, יחידת תקשורת  ת כל רכיב המודדהמערכת תכלול יחידת מדידה בלוח החשמל הדירתית אשר מתבסס             

 לשידור אלחוטי, צג דיגיטלי אלחוטי המקבל ומעבד את הנתונים בצורה מקומית ומציג אותם בצורה ברורה.             

  האנרגיהמ', הצג יציג לפחות את נתוני צריכת  1.5יסה במקום נגיש ובגובה וך לדלת הכנם הדירה בסמבפניקן צג יותה             

 והמצטברת ואת עלותם הכספית.  השוטפת            

 

 מתקני קירור / חימום, בדירה:.        4

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

 לכל וקצר יליע אוויר פיזור רהמאפש אחר או במיקום המסדרון או האמבטיה חדר תקרת יתלתחת בצמוד למאייד נןמתוכ מיקום  .1

 ;הדירה חלקי

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

 מוצא. הכביסה ורלניקוז מסת או פהרצ 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 המאייד ממיקום קיר לפיקוד ריק שרוול התקנת 3.

 .אוויר מיזוג מהנדס ידי על המערכת לתכנון בהתאם יהיה ההכנות מיקום .4

 .המעבים / המעבה למיקום רומוסת מוצנע יקוםמ .5

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

 נקודת חשמל נפרדת הזנה ישירה מלוח החשמל. -

 סום רצפה פעיל בדירה. קצה הצינור ייסגר במכסה.מחוץ לממ"ד ועד אל מחנקודה בקיר ם, ממי ניקוז צנרת -

 קום מוצנע ומוסתר ע"פ התכנון.ום המעבה יהיה בממיק -

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

  מרכזית ינימ מערכת באמצעות חלקיה לכל מיזוג אפשרמ ואינ רההדי תכנון האוויר מיזוג מהנדס קביעת פי שעל ככל .: איןמזגן מפוצל 4.2

, צנרת חשמל לרבות הנדרשות התשתיות כל את שתכלול הדירה חלקי ליתרת ים/ מפוצלנים /למזגן הכנה בנוסף תבוצע ,כאמור אחת

 .מים ניקוז וצנרת גז צנרת

   .אין :מיזוג אויר דירתי הניזון ממערכת מרכזית בבניין 4.3

   .: איןעל בגזהפו מוםנור חית  4.4

 רחצה(.)בחדרי  .מוגן עשק הכוללת חימום לתנור נקודה תבוצע. : איןפועל בחשמלתנור חימום ה  4.5

 .אין: רדיאטורים  4.6

 : אין.קונבקטורים חשמליים  4.7

 .: איןחימום תת רצפתי  4.8

 : אין.מיתקנים אחרים  4.9

 

 מחסן:בדירה, בסידורי כיבוי אש ובטיחות * .5

 .: ישנרכש( )באם במחסן הכבאות.דרש ע"י רשות יככל שי: הבדיר :ים(אש אוטומטית )ספרינקלרערכת כיבוי מ 5.1  

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

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

 

 עבודות פיתוח ושונות: .6

 חניה 6.1 

                      ש;: בתחום המגרכולםניה. היתר הב לפי: ניםייכל הבנל חניהסך הכל מקומות  6.1.1   

  ;אין)לפרט(:  ום אחרחניות במק                                

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

 תימכר לרוכש דירה נכה )עם הצגת תג נכה רשמי   ח ובנספח החניה להיתר,/סביבה/פיתוהמגרשת בתכני חנייה לנכים כמסומן             
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 נכה, בין כלל דירי הבית וגם לדייר שאינו נכה. מטעם משרד התחבורה(, ובהעדר רוכש                                

  : יש.כת תאורהמער אדריכל.יות הנחלפי ה ,/ אבנים משתלבותמוחלק בטון: חניה לא מקורה גמר רצפת 6.1.3  

 יש.: גישה לחניה מהכביש 6.1.4  

 : לפי סימון בתכנית המכר.וםמיק 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 סההכני למבואת עד בחומהר יתחיצונ כניסה רחבת תתוכנן המגרש בתחום    6.2.1                    

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

 יצוף יהיה הר .לאדריככנית הולפי ת : בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן טבעית/גמר חומר :/מדרגותשבילים 6.2.2  

 .בהיר הניתן בעל גוון ככל   

 לפי תוכנית האדריכל. ,ת/ אבן טבעיתט/ אבנים משתלבו: אספלחומר גמר .: ישמשטחים מרוצפים 6.2.3   

 ם ם בהתאיגינון חסכוני במ )על פי תוכנית אדריכל הפיתוח( .יש :צמחיה)על פי סימון בתכנית  מצורפת(. .יש: חצר משותפת 6.2.4  

  משרד החקלאות. להנחיות                                

 רת שתילת צמחיה בעלת שורשים רדודים בלבד )לא עצים ל תקרת בטון מותמע )כולה(. מעל תקרות בטון. חצר,   

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

 וחשב.כת ממל ראש מערש. כולי: משותפת רשת השקיה 6.2.5  

 ת מחיר למשתכן.אין דירות גן במסגר: הגן ות/לדירחצר, צמודה  6.2.6  

 ,שוחות וכו'( צנרת,מרזב/ים, )לחול , חביוב ומיםגישמה/ות, גז,  יתכן: גן ות/לדיר וט מערכות משותפות, בחצר הצמודהפיר 6.2.7  

  (.ושלא בהכרח יוצג בתוכנית המכר ןהעניי )הכל לפי כיבוי קשורת,תחשמל,    

  ת מחיר למשתכן.אין דירות גן במסגר: גןות /ירודה לדצר הצמחמשטח מרוצף ב 6.2.8  

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

 .ביעת החברהקולפי  פיתוח המאושרתלפי תוכנית הצע בגובה ממו   

  .אין(: בחלקה קומה פתוחהקומת עמודים מפולשת ) 6.2.10  

 

 מערכות משותפות .7

 מערכת גז: 7.1 

 הגז, ובמיקום המתואר בתוכנית המגרש או הבניין או עם חברת קרקעי-צובר גז תת מצעותבא זיסידור מרכ :קת גזהכנה לאספ   7.1.1  

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

 חברת הגז.בבעלות  הינם ,כאמורז ובר הגצכי ת מובהר בזא   

 ;יש: כזי לדירהמר ורממקצנרת גז  7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4ראה טבלה : מיקום: יש. צנרת אספקת גז בתוך הדירה 7.1.3  

 

 :סידורים לכיבוי אש 7.2 

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

 והנחיות יועץ הבטיחות.יבוי שות רשות הכי דריע" ככל שידרש: בואות/פרוזדוריםבממערכת ליניקת עשן  7.2.2  

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

 עץ הבטיחות.שות הכיבוי והנחיות יוישות ררלפי ד: יש. עמדות כיבוי לרבות ארגזי כיבוי ותכולתן 7.2.4  

  כיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.שות הע"י ר שידרשככל  :גלאי עשן 7.2.5  

 יבוי בשטחים משותפים, ברזי כיבוי )הידרנטים( וארונות כאש כיבויו גילוי מערכותכל סידורי הכבאות, לרבות הערה:      

 רשות הכבאות. דרישות ת לפימיקום וכמו פרטיים, או             
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 .יש :בחניוניםוורור מאולץ א 7.3 

 אין.: )להזנת הדירות( רכזיתויר מרכת מיזוג אומע 7.4 

 .אין :מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים 7.5 

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

 . 816 י"ות ובנייה תכנון תקנות לפי אלומיניום חזית בעלות ויהיו יניםהבניאחד לכל קבץ במאו  , בנייןכל ל                    

 : מיתקנים אחרים 7.7 

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

 לפי תוכנית המתכננים והיועצים. מות:וכ וםמיק .וכו' יןהבניים, או בבניינים סמוכים לטובת סמוכ  

 

 חיבור המבנה למערכות תשתית .8

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

 יש. :יבור לביוב מרכזיח 8.2  

 .יש. ;ת חברת החשמלראובהתאם להו ,הבניין לרשת החשמל חיבור 8.3  

 תכנון והבניה )בקשה להיתר(:בהתאם לתקנות ה :הכנה לחיבור הבניין לרשת הטלפונים 8.4  

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

 עבודות שביצועם בפועל יר הרכישה. במח םכלוליי גישה, דרכומכים, ניקוז, מדרכה, קירות ת : כביש,פיתוח כללי הגובל במגרש 8.6  

 יעשה ע"י הרשות המקומית אינם באחריות החברה.  

   ./ 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 

 באם סומנו כמשותפים בתוכנית המכר.: יםמשותפמקומות חניה     9.1.1   

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

  חברה.הלפי החלטת : מחסנים שאינם צמודים לדירות 9.1.3   

   .: יש)לובי( בקומת כניסה מבואה 9.1.4   

 יש. : מבואה )לובי( קומתית 9.1.5  

  .(בכל בניין) 2מספר(: ) גותמדרחדרי  9.1.6   

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

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

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

 אין.: ףמשותחדר דודים  9.1.10   

 אחר שתדרוש רשות מוסמכת  וכל מיתקן, מערכות סולאריות :( כגוןשותפותמ ו/או: יש מערכות טכניות )פרטיות ל הגגנים עקמית 9.1.11  

 על פי כל הדין.    

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

 וחדרים טכניים, מרכז מחזור אשפה  ות תקשורתת לרבוכערמחדרי : כוש משותףים של הבית שהינם רוחלקים נוספמיתקנים  9.1.13   

  המכר. מסומנים כרכוש משותף בתוכניותהכמפורט בפרקים אחרים במפרט זה, ומתקני אשפה ו   
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 ש המשותף:שאין להוציאם מהרכו (מיםיבאם קי) חלק/ים 9.2 

 )מילוט(. ,י מדרגות/חדר 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 .משותפתיה חנגישה ל 9.2.3   

 לובי בקומת כניסה. 9.2.4  

 לובי קומתי. 9.2.5  

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

 גישה מחדר מדרגות אל חדר מכונות. 9.2.7  

 .פים()משות כני/יםמדרגות או מלובי קומתי לחדר/ים טגישה מחדר  9.2.8  

 .על הגג משותפים יתקניםי מידהתפוס על  –הגג חלק  9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

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

 "י החברה כרכוש משותף.ככל שיוגדרו עקומות חניון למעט חניות פרטיות, חדרים טכניים וחלקים : חלק אחר 9.2.12  

 

 משותף בית 9.3 

 חוק המכר דירות(, המוכר דירה בבית משותף או בבית  –)להלן  1974 – ד"תשלה ק המכר )דירות(,לחו 6בהתאם לסעיף  )א(  

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

 אותו עניין; ואלה העניינים: על פרטים מכרה ט או לצרף לחוזהן, חייב לכלול במפרהמנויים להל המתייחסת לעניין מן העניינים    

 הוצאת חלק מהרכוש המשותף; (1)    

 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה; (2)   

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

 ;ניהול הבית המשותף החלטות בדבר סדרי קבלת (4)   

 )א( לחוק המכר דירות;3שר השיכון בצו בדרך האמור בסעיף  ר שקבעאח יןכל עני (5)   

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

 על הבית  המשותף.  עניין יחולו שהוראות התקנון המצוי לגבי אותו    

 

 המשותף הצמוד לדירה: ברכוש חלקה שיעורו של 9.4

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

 עתדרש לפי שיקול דכפי שיי ית המשותף,ור ברישום הביקון ביחס זה או בכל פרט אחר הקש, זאת בכפוף לכל תיחידות הדיור בבניין  

 ו/או כפי שיידרש על ידי כל רשות מוסמכת. בחישוב חלקה של כל דירה בבית ברכוש המשותף לא יילקחו בחשבון השטחים  מוכרה  

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

 

 החלטות בדבר ניהול הבית: סדרי קבלת 9.5

 .1969 -כ"טבחוק המקרקעין התשעל פי הקבוע יהיה  

 

 :תפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליוההשת ריעוש 9.6

 המכר ו/או בהתאם לדרישות הרשויות המוסמכות ובהתאם לתקנון שירשם, עם רישום הבית המשותף.בהתאם להוראות הסכם  
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 המשותף(:יוחזרו לרכוש או ש/המוצאים מהרכוש המשותף )ו החלקים 9.7

 מהרכוש המשותף השטחים הבאים אשר מסומנים בתוכניות המצ"ב  יוצאו, בהסכםין זה עניב לי לגרוע מהאמורמב      

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

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

ו לדירות שבבית המשותף לפי קביעתה של החברה. וכן כל השטחים ויוצמדתף שויוצאו מהרכוש המסנים בקומת המרתף המח .ב

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

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

 דר השנאים מוצא מהרכוש המשותף. ח .ד

  .שבבעלות המוכרת סנים לדירות, יוצמדו החניות והמחסנים לתאאו המחו/ ותיוצמדו כל החני ום הבית המשותף לאככל שבעת ריש .ה

 

 

 

 

 

 

 

 ____________   ____________   __________________ 

 /החברהחתימת המוכר     תאריך          חתימת הקונה         

 
 
 

 נספחים
 

 ף.נציגות הבית המשותספים שיועברו לקונה ולמסמכים נו נספח א'
 .ליותכל ערותה ב' נספח

 נספח ג'   טבלאות זיכויים.
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 מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות בעלי הדירות – 'נספח א 

 

 בלתי נפרד של המפרט:תוכניות אלו יצורפו כחלק  10.1  

 .דירההות( של )חיצונית כלליו ותדמידות של כל חדר ומי הכוללת 1:50 -תכנית הדירה בקנה מידה לא קטן מ 10.1.1   

 המשותף בקומה.הכוללת סימון הרכוש  1:100 -ן מתכנית הקומה בה נמצאת הדירה בקנה מידה לא קט 10.1.2   

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

 הכוללת סימון הרכוש המשותף  1:100 -ן מלא קטה מידה רתף בקנמ קומות ת;ות כניסה/ קומות מפולשתכניות קומ 10.1.4   

 .1:200בצילום מוקטן לקנה מידה  ושטחים דירתיים מוצמדים; תכניות אלו ניתן לצרף   

 .1:100 -ומת גג בקנה מידה לא קטן מתכנית ק 10.1.5   

משותפת  חצרון ת סימהכולל 1:250מידה בקנה  יהנבלת היתר בהמקומית לקתכנית המגרש כפי שהוגשה לרשות  10.1.6   

 וגינות צמודות.

 

 לרבות על פיבהתאם לכל דין ת ולחומרי הגימור, שיש למסור ורכלכל המע ושימוש בעת מסירת הדירה יינתנו הוראות תחזוקה 10.2  

 חוק המכר דירות בעניין:   

 בי הדירה על גימורם.פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכי )א(   

 מערכות מיזוג אוויר, מערכות בטיחות, השירות המותקנות בדירה לרבות  נעת של מערכותקה מות ותחזוזוקה כוללתח )ב(   

 מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה.   

 ן ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות.תדירות ואפיו )ג(   

 ומספר טלפון ליצירת קשר.ספק /ות יצרןלרבות שמ בדירה,ם יתקנציוד ומערכות המו מפרט טכני ותעודות אחריות של )ד(   

 

 גימור של של המערכות וחומרי התכנית והוראות תחזוקה  (1) ה בבנייןהמוכר ימסור לרוכש דירה אשר לו נמסרת הדירה הראשונ 10.3  

 עניין:בת המכר דירופי חוק  הבניין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין לרבות על  

 ניין על גימורם.בי הבכל רכי ת לתחזוקתשוטפו ותלפעו )א(   

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

 באלה.וצא ר, מערכות אלקטרו מכניות וכיאווי   

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

 ות של ציוד ומערכות המותקנים במבנה, לרבות שמות יצרן/ ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.אחרי ותעודותפרט טכני מ )ד(  

 מיליה.יפקסומספר  לרבות מספר טלפון רשימת צוות המתכננים של הבניין, המערכות והפיתוח )ה(   

 ערכות בטיחות רת, מל ותקשוחשמטרית, יה סנילצטות בלבד של אינסמשותפ( למערכות הAS MADEתכניות עדות ) )ו(   

 המוכר יצרף למסמכים האמורים הנחיה בכתב ולפיה על רוכש הדירה האמור  ומערכות אלקטרומכניות במבנה ובפיתוח.   

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

 

 

 לעיל, יראו החברה  10.3תחזוקה של המערכות וחומרי הגימור כמפורט בסעיף  וראותניות והידיו התוכלקבל ל ןוהראש סרב הרוכש (1)  

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

 בבניין(.      
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 אזהרותוליות כל הערות –פח ב' נס

 דירהנה וליות למבהערות כלל

 

  .התקפים למועד קבלת היתר הבניה כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות תקנות התכנון והבניה והתקן הישראלי, .1

קני . מת 799''י תשראלי , בבניין יותקן מיתקן לאנטנות לקליטת שידורי החובה , לפי תקן י 2010-''ע תש( 3לאנטנות תק' ) מס'   מתקן  .2

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

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

המרתף, ו/או איטום על הבית, ולנקוט בכל פעולה הנדרשת ו/או המתחייבת לשמירה וועד אמצעות פעול בעצמו ו/או בליודע שעליו הקונה  .3

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

 .י למניעת קינון חרקיםוביצוע ריסוס תקופת

 ינה.אל לא פחות מהדרוש בתק וברותן עו/או סגירה אחרת וישנו את צורת ו/או גובה החלל בהן ה ה קלהסו בתקרכאמור יכו מערכות .4

ים )ברזל( וכן התחמצנות מינרל ,"עיניים" בדלי מרקם, גוון, גידים,ופעות טבעיות כגון: היתכנו תובכפוף לתקנים, וחיפוי  באבן טבעית, בריצוף .5

 המקצוע ולכללי התקינה רישותלד וףבכפ כולה מוי חלודהתמים דת בכוהמתבטא

וצע קיטום פינות בחיפוי קירות ו/או שיפולים לא יב. וגות( במידות לא פחות מהנדרש בתקנים הישראלייםחים )פרוובחיפוי ובריצוף יעשו מ .6

 .)גרונגים(

לים, לצורך מערכות ק, כבשמל, בזו המגרש, לחברת החח/ים בתחומי המבנה ו/אלמניעת ספק יודגש כי באם תידרש החברה להעמיד שט .7

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

 ו.ים אלגין שטחום מיסי ועד בית בגופים אלו פטורים מתשלהשימוש והטיפול בשטח/ים לרבות רצועות הקרקע למעבר כבלים. כמו כן יהיו 

 ות חריפים או רעילים, באריזות פתוחות או סגורות.ים ריחולטחל איסור חמור לאחסן במחסנים דירתיים חומרים הפ .8

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

 ובאופן שלא יפגע בשימוש ובתפקוד. ונפרד למחסנים בלבד ףהמשותמהרכוש תעשה  ים מל למחסנהזנת החש

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

 פחות מן הקבוע במפרט.

עומדת בדרישות ות עיבוי שרמת הרעש שלהם ביחידמוש רק עשה שי, י"י הקונהמערכות מיזוג האוויר עבאם יסופקו ויותקנו  .11

 התקנות לרעשים ומפגעים.

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

 .רות הבטון שמהם עשוי המרחב המוגןא בקיה והנמצ, המופק מבטן האדמבאגרגטים )חצץ( אמצלהיול על לסלק שרידי גז ראדון אשר

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

 עצי הפרויקט. ויוני תכנומרפסות פרטיות, מספרן ומיקומן יקבעו עפ"י החלטת מ

עוברות צנרות )מים, ביוב, ניקוז וכד'( וכן פתחי ביקורת, השייכים לכלל או המחסן או החניה, יתכן וירה, דה תתקרקירות ובסמוך ל ה,ברצפ .14

 הבניין, ומהווים חלקים משותפים. 

 ת בריצוף זה.לולים לגרום לשקיעו" עלבתמשתים כבדים על שבילים, מעברים ואפילו דרכי נסיעה המרוצפים באריחי "אבן ברכבנסיעה  .15

 כש לא תיפגענה.ובכל מקרה זכויות הרו ספר מקומות החנייה ומיקומם בהתאם לצרכי התכנון ו/או אישור הרשויות.ים במו שינוייתכנ .16

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

 ים או משותפים במרתף/ים.פרטי בשטחים ז פחמימני )גפ"מ(,בגכל מתקן המופעל  חסןלא /אובנוסף חל איסור חמור להתקין ו .18

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

 -ללעי טמפרה יןבלוראות"( "הה לן:)לה המכרז/או ו הדין תוהורא/או ו החוזה הוראות בין סתירה של במקרהכמו כן,  .בכפוף לכל דין הנספח,

חומרים הפולטים ריחות חריפים או רעילים, באריזות פתוחות  לאחסן במחסנים דירתייםאיסור חמור  חל - אחסון חומרים רעילים .20

 או סגורות.

 הגישהדות הנדרשות ובמרווחי עלולה לפגוע במי)לאחר קבלת החזקה(, החלפת כלים סניטריים ע"י הקונה  - סניטרייםים כל .21

 .3 חלק 1205ת )הוראות למתקני תברואה( ובת"י ר בהל"מואלו כלכלים א המינימליים
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יעשה שימוש רק ביחידות עיבוי שרמת הרעש  ה,מערכות מיזוג האוויר ע"י הקונ באם יסופקו ויותקנו -  התקנת מערכות מזוג אוויר .22

עידות תחת ולמי רבן וכ ,ממוקמתבו היחידה  במקום ' ממפוח פליטת אויר חםמ 1.5, במרחק של dB55( Aשלהם לא תעלה על )

 רגלי המתקן/ים.

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

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

רה בכל מק . אש )ספרינקלרים(, נקבע לפי הנחיות כיבוי אש כיבויומתזי  רכות גילוי עשן/אשמיקום מע - בוי והתרעהמערכות כי .24

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

 ים רזרביים, אשר ימסרואין לעשות כל שימוש, שלא באישור החברה )בכתב(, באריחבתקופת הבדק והאחריות  -רזרביים אריחים  .25

 וקה.ורך תחזלקונה למשמרת, לצ

ו/או על רצפות כגון תקרה בדירה, העמסת משקל על לידיעתו שכל שהובא יר הקונה מצה - העמסת משקל על חלקי בניין שונים .26

ים לרבות האביזר קל זה,מש ות, מחייבת חקירה מוקדמת באשר ליכולת הקירות/מחיצות/תקרה לשאתאמבט ג'קוזי במרפס

 שם כך.ועי לעוץ מקצ. מומלץ להיעזר ביהמתאימים לביצוע זה

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

דמה והנמצא המופק מבטן האחצץ(, ם )באגרגטי אלהימצונה וזאת על מנת לסלק שרידי גז ראדון אשר עלול הדירה לרשות הק

 .ב המוגןון שמהם עשוי המרחבקירות הבט

 בעתמש את כלל הדיירים בקומה אשר ישחיצוני חילוץ  , ימוקם חלון/דלתןבבנייבאחת מהדירות בכל קומה יתכן ו - ן חילוץחלו .28

בפתח זה, בוע קייקבע סורג  כי לא ייבמתח ,אשר בדירה אותה רכש ממוקם חלון/דלת החילוץ ,מילוט. הקונהחרום לצורך מעבר ו

 חלון/דלת החילוץ.  רה אלעבר בדיחירום יאפשר את המוכי בעת 

   

 אחרותהערות כלליות 

 ,ות בטון, אספלט ו/או גרנוליטיש לקחת בחשבון כי רצפ -)מיסעות, מעברים, שבילים וכו'(  השפעות ססמיות על חומרי גמר .29

כל מפגע אין  ודגש כיאלו. למניעת ספק יסדקים זעירים ברצפות  תרמיות ולכן יתכנוו/או  יותמושפעות באופן טבעי מתזוזות ססמ

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

ום לשקיעות רים ואפילו דרכי נסיעה המרוצפים באריחי "אבן משתלבת" עלולים לגרם, מעביליעל שב  - כבדים נסיעה ברכבים .30

 בריצוף זה.

 .בגז פחמימני )גפ"מ(, למרתפי חניה תת קרקעייםנעים בים המואסורה הכניסה לרכ .31

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

 תפים.במר

 

__________  __________ 
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  וייםזיכ טבלאות –' גנספח 

 

 יםייכוריכוז טבלאות ז

 
 חדותהערות מיו

  08.12.2016 - 10במפרט המחייב של משרד הבינוי והשיכון, מחיר למשתכן מהדורה אלו הינם אך ורק הנדרשים  יכוייםכוז זרי .1

 עיל כוללים מע"מ. להנקובים  מחיריםה .2

 

 

 : מקרא

 יחידה.  -יח'

 מטר מרובע.  -מ"ר

  מטר אורך.  -מ"א

 דה. ר לבן+ חומר שחור+ עבוחומ -קומפלט

 . בודדחד פריט א -פריט

 

 מחיר בגין זיכוי בלבד - ושא: ארונות מטבח, רחצהנ
 
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
 ליח' בש"ח

 סה"כ כמות

3.3.1 
כולל ארון תחתון/עליון, ) לכלל ארונות המטבחזיכוי 

(, יפוי מטבחמטבח, ברז מטבח, חמשטח עבודה, כיור 
 ר שבמפרט המכר.לפי התיאו

 4,881 --- --- --- לטמפוק

3.3.3 
. כולל כיור אינטגרלי(, לפי כלליארון רחצה )בחדר רחצה 
 התיאור שבמפרט המכר.

 --- --- 600 --- קומפלט
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 בלבד ויכן זיחיר בגימ -ברבות ואביזריםנושא: קבועות שר

 

 
 יםזיכוי ןגימחיר ב -נושא: חשמל/ תקשורת

 
סעיף 

במפרט 
 המכר

 תיאור
 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר ליח' 

 בש"ח 
 סה"כ כמות

   72 פריט קומפלט זיכוי -דת מאור קיר/ תקרה נקו 3.7

   78 פריט קומפלט זיכוי -בית תקע מאור  3.7

   48 פריט קומפלט זיכוי -נקודת טלפון  3.7

 

 :החשמל/תקשורתלטבלאות ות הער
 (, במפרט המכר.5)טבלה  3.7ר סעיף ות לאחילל.ראה הערות כ1
 
  

 
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 ורתיא

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
 ליח' בש"ח 

 סה"כ כמות

 פריט קומפלט ר.סוללת ברז למטבח, לפי התיאור במפרט המכ 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
 יאור במפרט המכר.הת

   102 פריט ומפלטק

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

 התיאור במפרט המכר.
   102 פריט קומפלט


