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 משכנות אשקלון  שם האתר: 

  
 חדרים  5 מס' חדרים: 

  
 בלבד( 1בבניין  8-12)קומות  1-7 קומה: 

  
 ___ דירה מס': 

  
 1,2 בניין מס': 



 תר בניה מותנה בהי 
 "המפרט נערך לפני קבלת היתר בניה

ים רק ע"וכפו  י רשויות התכנון"ף לשינוי

 

                       ___________                                           ______ ______ 
 חתימת המוכר                                                              נהת הקו חתימ           

 

 , ג' ב'נספחים א',  

 32  וך מת 2 'עמ 23.01.2020ריך: תא /  חד' 5 /  1,2/ בניינים 10מהדורה מפרט מכר למשתכן  /  ע"ממשכנות אשקלון הצעירה ב /  מסד לאיכות הבניה

 

 תוכן עניינים
 

 פרטי זיהויפרק א.   
 

 . (1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ) : 1סעיף               
 . (2.1-2.2זכות שהקונה רוכש )והבעל הקרקע   :2סעיף               
 מיקום הדירה בבניין, מחסן וחניה. : 3סעיף               
 .ר הדירהואית  :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               
 .הייתכנן הבנפרטי אדריכל מ  :8סעיף               
 פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד.  :9סעיף               

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

 
 . (1.1-1.6הבניין, הקומות ויעודה של כל קומה ) אורית  :1סעיף                
 . (2.1-2.19חומרי הבניין והגמר )  :2סעיף                

 אור הדירה, חומרי הגמר ואביזרים.ית  :3יף עס               
 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 

 חלונות ותריסים. ,תדלתו ימתרש ,(3)טבלה   :3.5סעיף         
 (. 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 
 . (5.1-5.3ירה, במחסן )דב ובטיחות סידורי כיבוי אש  :5 סעיף
 .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   
 (. 7.2.1-7.2.5סידורים לכיבוי אש )  :7.2סעיף   
 חניה.  תפיץ במרולמא רואוור  :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.  החלטות בדבר ניהולסדרי קבלת  : 9.5סעיף   
 ור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.עיש  :9.6ף סעי  
 החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.  :9.7סעיף   

 
 נספחים

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

 נספח ג'   טבלאות זיכויים. 
 .לתחזוקהחיות ראשוניות '   הנדנספח 
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 5 מס' חדרים:  משכנות אשקלון.  שם האתר: 

 __ דירה מס':   

 __ קומה:   

 __ מחסן מס':   

 __ חניה מס':   

 __ ין מס': יבנ   

    

 
 

 "מפרט מכר" 

 1974  – ד לפי חוק המכר )דירות(, התשל" 

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

 ם( ים שוניי בעניין חיובים וזיכו 

 ת והבהרות הנכונים למבנה ולדירה(התאמו כולל)                           

 

 

 ("החברה"או  "המוכר/ת" )להלן                                                 ממשכנות אשקלון הצעירה בע":  נספח לחוזה בין   

                                             ת.ז       לבין:    

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

 

       מתאריך:   

 

 פרטי זיהוי    א.
 

    .26נחלה : ומס' בית  רחוב אשקלון,: ישוב .1   

 ;  129 מגרש:    ,69   מס' החלק ,1200: גוש מס' 1.1 

 .1006תמל החלה במקום:  תכניתה  1.2

 

 .י(.ל )ר.מי ישראמקרקעת רשו: בעל הקרקע .2  

 .חכירה: ונה רוכש בדירההזכות שהק

 .מקרקעי ישראל רשות: שם המחכיר  2.1

 ___  : תחילת תקופת החכירה    ___ תקופת החכירה:  2.2

 

 ("הדירה")להלן  דירה מס' וקומה: .3

 

המשמש  ממ"ד,  –ירתי )להלן מוגן דמרחב  ,שינהר חד שינה אורחים,הורים, חדר  ינהחדר ש ,פינת אוכל, מטבח : כניסה, חדר דיור,בדירה .4

  ,מרפסת שרות, (מקלחת) אורחים , חדר רחצה(מקלחת) הורים חדר רחצה, (אמבטיה) כללי רחצה חדרפרוזדור,  שינה(גם כחדר 

 מרפסת שמש. 
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 : המחושב לפי כללים אלה ______ מ"ר: שטח הדירה הוא .5

 קירות החוץ של הדירה.ם החיצוניים של ל פניהרים עהעוב הקוויםי ולע הנוצר על ידהשטח הכלוא בתוך המצ )א(

  –לעניין זה 

 בינה לבין שטח משותף  הדירה לבין מרפסת השמש,ה לבין מה שמחוצה לה, לרבות בין קיר המפריד בין הדיר –" קיר חוץ " (1)

 דירה או תוכנית אחרת.בקומה או בינה לבין 

 במרכזו של קיר החוץ;ע האמור ור קו המצולרה אחרת יעבדיבין הדירה לבין כאשר קיר חוץ מפריד 

 פני הקיר יכללו את החיפוי.בלא גימור; בקיר עם חיפוי אבן  פני הקיר –" פניו החיצוניים של קיר חוץ " (2)

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

 המשטחים המשופעים והאופקיים; חת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל ירה יחושב פעם אות בדך מדרגכל מהלו של טחש (ג)

 המדרגות.ח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך השט

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

 יה )בקשה להיתר(. נון והבנהתכות תקנ –לן לה)

 

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

דמוי תקרה )לא פרגולה( הנמצא  ]קירוי הכוונה למשטח מלאשמש מקורה המתוכה מרפסת  ______ מ"ר :(1) מרפסת שמש בשטח 6.1

 . "ר______ מ : בשטח ,אחת מעל בלבד[ קומה

 המוצמדת(; החניהכנית שטחי החניה עם סימון מקום )יש לצרף ת ______: מס' לא מקורהמקורה/ חניה  6.2

 המוצמד(;ת המחסנים עם סימון מיקום המחסן )יש לצרף תכני ______ מ"ר :(2)בשטחדירתי מחסן  6.3

 אין. :(3)מרתף דירתי בשטח 6.4

 ן.אי: בשטחמוצמד לדירה גג  6.5

 אין.: (4)בשטחה מוצמדת לדיר חצר 6.6

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

 ממפלס רצפת הדירה(. ךמונהיה י)יתכן ומפלס רצפת המסתור כמסומן בתוכנית המכר.  :מסתור כביסה

  

 הערות לחישובי השטחים:

המצולע הנוצר על ידי הקווים מרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא בתוך שטחה של  ה;ירלדת ימרפסת חיצונ –" שמש סת מרפ" .1

של קירות הדירה הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים ים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ או המעקים העובר

 הגובלים במרפסת.

הרקיע  לשמש ו/או לאור דת חשיפתהמי אשר , לקהבשלמות או בח מקורה חשופה ו/או ,הכוונה "שמשמרפסת "מובהר כי 

שיש בה כדי  להוהן מחוצה  הקרקע כפוף למיקומה בבניין יחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחום

 .שיפת המרפסת לשמשחלהשפיע על 

 

בינו לבין חלק של דירה ד מפרין המחסת; כאשר קיר הקירו ן בתוספת שטח, הוא השטח הכלוא בין קירות המחסשטחו של מחסן  . 2 

 יכלל שטח הקיר במלואו.יהקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של  אחרת ייכלל

 

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

כאשר קיר  ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר;לבין חלק של דירה אחרת  ינוד בירפכאשר קיר המרתף מ

 ייכלל שטח הקיר במלואו.המרתף גובל בשטח משותף 
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המופיע במפרט  חצרבין שטח ה  5%יה בשיעור של עד י, את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סטכולל חצרשטחה של  .4

 ין השטח למעשה.מכר לבה

 

 בילות:ות קסטי  .7

 המפורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה:הסטיות    

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

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף     

 אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא  ות למעשה לא ייחשבו כסטייה ו/אוות המצוינות בתוכניות המכר ובין המידדבמי ותסטי     

 לעיל.  6-, ו5משטח הדירה ושטחים אחרים )למעט שטח חצר(, המפורטים בסעיפים  2%יעלו על     

  הן סטיות קבילות ולא יראו אותן  האבזרים למעשה רים במפרט ומידותזהאבבין מידות  5%סטייה בשיעור של עד  ב()   

 .(קבועות שרברבות, ארונות תריסים, דלתות,חלונות, , אריחים)אביזרים קרי:  כסטייה ממפרט זה  

    

 ( בע"מ. 1998דאובר אדריכלים ) "(:האדריכל)"להלן "  שם עורך הבקשה להיתר .8

 א., ת"3בן יהודה  : כתובת 03-5237969 פקס: 03-5227717 :טלפון  

 dauber@dauber-arch.co.il :דוא"ל 
 
 

 פאר משה, שמעון מויאל ושו'ת מהנדסים ויועצים בע"מ.  "(:המהנדס)להלן "  שם האחראי לתכנון השלד .9

 , חיפה.14התשעים ושלוש   : כתובת 04-8675382 :פקס 04-8664248 :טלפון  

 office@peer-eng.com   :דוא"ל 
 

 

 ריהה, ציודה ואביזירהד, ור הבניין, המבנהתיא ב. 

 

 בבניין, בתנאי שלא ישנו את וחלקים אחרים חרותדירות א שלת המוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימי    * 

 .תף הבניין או שטחים ברכוש המשו חזית   

 .הבניה היתרקבלת  עדמולוהתקנות, התקפים  ליהתקן הישרא כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות * 

 

 ר הבנייןאו תי  .1

 מרתף תת קרקעי קומות  2הנמצאים מעל  'בניינים שניאחד מתוך  ,"גבוה"" 2"רב קומות", "בנין  "1בנין " ,מגורים ניבניי 2 1.1  

 .ותלחניה ושירמשותף    

 קומות למגורים. 13כולל קומת קרקע עוד  1בניין    

 ומות למגורים.ק 8לל קומת קרקע ועוד כו 2 בניין   

 

 ;בלבדם , הכוונה למגורי)*(דירותדירות למגורים;   38: 2 בניין בדירות למגורים;   63: 1 בנייןב      1.2                              

 

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

 צורך אחר. לכלאו 

 

 פירוט הקומות בבניין וייעודה של כל קומה – 1טבלה מס'  1.3 
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 כינוי או תיאור 

 קומה

  עלקומות מתחת/מ

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 --- -2 מרתף  תקומ

קומתית,    , מעברים, מבואהעות , מיס חניות

 ימים וחדר יאגר , מ מעליות, חדרי מדרגות 

)באזור בניין   משאבות, חדר שנאים )טרפו(

מחסנים,  חשמל /תקשורת,  י, חדר(2

דרישת   פימתקנים ומערכות טכניות ל

 המתכננים והרשויות. 

מיקומם הסופי של המתקנים  

והמערכות בקומות השונות יקבע  

 נים. לפי החלטת המתכנ

  הממוקמותיתכן ומערכות שונות 

ים סמוכים  / בבניין ישרתו גם בניין

בבניין/ים סמוכים   ו/או ימוקמו

 וישרתו הבניין. 

קומת כניסה הקובעת  

 לבניין

  תחתונה/ קומת קרקע 

 מרתף קומת 

1- --- 

קומתית,  ה  , מעברים, מבואחניות, מיסעות 

עגלות/   יחדר, חדרי מדרגות מעליות, 

 חדר לרווחת הדיירים (, 2בניין אופניים )ב

חדר  ור, גנרטחדר , (2)בבניין  )מועדון(

תקנים  מ, (1ין ניבב)חדר מחזור ,דחסנית 

לפי דרישת המתכננים  ומערכות טכניות 

 רשויות. וה

 --- קרקע  קומת קרקע עליונה

לובי(, מעליות, חדרי  ניסה )מבואת כ

,  ון(ועד)מ ם לרווחת הדיירי  יםחדר מדרגות, 

  מחסנים,, (1יין )בבנ עגלות  חדר, מחסנים

יות לפי דרישת  ערכות טכנ מתקנים ומ

 המתכננים והרשויות. 

ר אשפה  אשפה טמונה, מסתו

 ר גז בפיתוח. וצוב

 ים מגורקומות 
 , 1-12: קומות 1בבניין 

 . 1-7: קומות 2ין בבני

5 

 )בכל קומה( 

 )בכל בניין( 

מתית,  מגורים, מבואה קו בכל בניין:

נח  מצי מדרגות, /מעליות, חדר  פרוזדורים,

ים  בלבד(, מתקנ  1)בבניין  אשפה )שוט(

ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים  

 . והרשויות

--- 

 גורים עליונה מקומת 

 )פנטהאוז(

 , 13: 1ניין בב

 . 8: 2בבניין 

3 

 בכל בניין( )

מגורים, מבואה קומתית,   ן:בנייבכל  

גות, מצנח  מדרי /פרוזדורים, מעליות, חדר 

מתקנים  , בלבד( 1אשפה )שוט( )בבניין 

י דרישת המתכננים  ומערכות טכניות לפ 

 . שויותוהר

 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

 מאגר רכות סולאריות, ות, מע מדרג  חדר/י

ות  ערכמתקנים ומבלבד(,  1מים )בבניין 

רטיות(, לפי דרישת פות/ פטכניות )משות 

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 למגורים  קומות סך הכל 
 , 13: 1בבניין 

 . 8: 2בבניין 
--- --- --- 

 )הראשי(.  במניין הקומות לא נכלל הגג העליון  בבניין ותסך הכל קומ

 

  :והבהרות ותהער

  .הבניה יאם להיתרייתכנו שינויים בטבלה בהת (א)

 לבניין ]כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה  לבניין, יש לציין איזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת אחת הכניסמ יותרש שי קרהבמ )ב(

 )בקשה להיתר([.   

 

 :(ים/ראשי ) ים/ףמשות מדרגות י /דרח 1.4  

   ג.עד למפלס הג -2 תף רמממפלס קומת מקורה : רגותאפיון כל חדר מד; 1 :2בבניין  , 2 :1 ין בני בהמדרגות  י מספר חדר    

  לגישור בין מפלסים., יש גרמי מדרגות נוספים אין: חדרי מדרגות נוספים   
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   . 11 :2בבניין  ,16 :1בבניין : מעליתלמספר התחנות ; 2: 2 יין נבב ,3: 1 בניין ב מספר המעליותיש;  מעליות: 1.5  

 .)בכל בנין( יש )באחת בלבד(:)*(ד שבתון פיקוגנמנ; 88,: 2בבניין ;  8,8,15: 1בבניין : מעליתלמספר נוסעים    

 .ןיא מר:עמדת שו  1.6  

 

 ו/או    בנייןדיירי ה נציגות  ת, שהפעלתו תקבע ע"יגנון פיקוד שבמנ ת בעלת לימע מובהר כי הכוונה ב –"מעלית שבת"    )*(                       

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

 

 

 :)בכל בנין( חומרי הבניין ועבודות גמר .2

 

 ,בשילוב רגילה: מתועשת ושיטת הבניה; השלד לפי תכניות מהנדס הבניין:ד של          2.1

 ; השלד חישובי מהנדס : לפיעובי  .םזוין מאלמנטים מתועשים/טרומייבטון מו/או  בטון מזוין חומר:: ת קומת קרקערצפה ותקר         2.2

   .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  בידוד אקוסטי:  .1045 לפי תקן ישראל מס' :תרמי בידוד                 

 לדרישות התקן הישראלי למניעת החלקה.  ם חלקה בהתאריצוף בניין המגורים יהיה נגד ה  

   .1045מס'  לפי תקן ישראלי :ד תרמי דו בי ; לדהש פי חישובי מהנדסל עובי: .: בטון מזויןחומר :רצפה ותקרה קומתית         2.3

   .1חלק  1004ראלי מס' לפי תקן יש בידוד אקוסטי:   

  השלד. לפי חישובי מהנדס עובי:. מתועשים מבטון,ם או אלמנטי: בטון מזוין, חומר גגות הבניין:         2.4

   .1045מס' אלי לפי תקן ישר :וד תרמי ביד לפי הנחיות היועץ.שיפועי ניקוז ואיטום:    

או בלוק  בדופן פנימית של קיר החוץ ובצד הפונה לדירות, בלוקי בטון, באם מכלול מתועש, . מתועשת בשילוב רגילה קירות חוץ: 2.5

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

 אלי.שרן התקנים הי רוק" של מכו ן  י נים יהיו בעלי "תו תקצבעי תקרות וקירות פ                

 גימור קירות חוץ: 2.6

 ניה.הבים בהיתר הכל לפי התנא. טבעית. בקומה עליונה בשילוב אלומיניוםאבן : עיקרי  וי,ציפ/חיפוי  2.6.1

 יים אחרים; משולב עם חיפו שכבות( 2: טיח )טיח חוץ  2.6.2

 עם הרשות המקומית. בתאוםויים ת הציפוקחלו , גווןאי לשנות סוג: האדריכל יהיה רשחיפוי אחר 2.6.3

 יעניקו את שיעור    מקרה ל  בכ ו , שולבאו מו/ איטונג(כגון או בלוק תאי )ו/או בלוקי בטון מזוין ו/ : בטוןמרחו : קירות הפרדה בין הדירות 2.7

 .  1  חלק 1004פי ת"י  הבידוד האקוסטי הנדרש על   

 ., גובה לפי תכנון האדריכללפי תכנון המהנדס ו/או משולבבטון ו/או בלוק : חומר וגובה: ככל שיש(ות )מרפסקיר הפרדה בין  

 ראשי: מדרגותחדר  2.8

מדרגות הבידוד האקוסטי לחדרי ה ;לפי חישובי המהנדס עובי:. או משולב : בטון מזוין או בנויחומר: קירות מעטפת 2.8.1  

 ין.יבוצע על פי הוראות כל ד והמעלית

ירוק"  בעל "תו תקן ,קרהים )פנלים( כדוגמת הריצוף + טיח וצבע אקרילי עד לתבשיפולחיפוי : חומר: םגימור קירות פני  2.8.2 

 מטעם מכון התקנים.

  ם. מכון התקני ירוק" מטעם בעל "תו תקן וסיד סינטטי שכבות 2טיח  :רחומ: תקרהגימור . תקרהעד לגובה:   

בהתאם לדרישות  (,צמנט לבן)גרניט פורצלן או טראצו  רה אום יהיו מאבן נסומדרגות בניין המגורי דסטים:מדרגות ופו       2.8.3 

ם( ופסים מחוספסים כנגד טייים )פודסומשטחי הבינ ם, ובעלות שיפולים תואמים לאורך המדרגותהתקנים הרלוונטי

 החלקה. 

 . 1142, בהתאם לת"י מאחז יד( ו בנוי ו/או משולב )לרבות: מתכת ו/אז ידמאח /מעקה 2.8.4 

   המדרגות. חדרבאמצעות : גגעליה ל 2.8.5 
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 : קומתיתמבואה )לובי(  2.9

, מת אבן נסורה או קרמיקה או גרניט פורצלןוגי קשיח, דגימור קירות פנים יהיו בחיפו: חומר: מבואה קומתית גימור קירות פנים 

 לתקרה. ן ירוק"(  עדתק תו צע טיח וצבע אקרילי )"בעלות, מעל החיפוי הקשיח יבוהדלתה משקופי עד לגוב

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

 ורצלן.או גרניט פה אבן נסור :ריצוף 

 :ראשית מבואה )לובי( כניסה 2.10

יסה, מעל החיפוי הקשיח קוף דלת הכנעד לגובה משחות , לפאו גרניט פורצלןקרמיקה  אבן נסורה או: חומר: פניםימור קירות ג

  )"בעל תו תקן ירוק"(. יבוצע טיח וצבע אקרילי

 ית.או תקרה דקורטיב ו/או תקרת משנה ל תו תקן ירוק"(,בעוליסיד )"סינטטי דוגמת פ סיד: טיח + חומר: תקרהגימור 

העומדים בתקן ו מ"ר,  0.64-מ א יפחתח האריח הבודד למסוג גרניט פורצלן. שטש( או אריחים אבן נסורה )שיחומר: : צוףרי 

  .הישראלי למניעת החלקה

, בחזית 816ניום לפי תקנות התכנון ובניה ות"י מיחזית אלו תיבות דואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד דלת הכניסה לבניין ויהיו בעלות

 ת.שות המקומיי דרישת הרואר, עיצוב המספר יהיה לפתקן מספר בניין חיצוני ומיין יוהבנ

סינטטי , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון  בסידצבוע ו בבטון טיח פנים א: גימור קירות חניה :עבודות גמר חניה מקורה 2.11

   מכון התקנים. " מטעםבמלבין סינטטי, בעל "תו תקן ירוק: בטון צבוע חומר: מור תקרהי גהתקנים.  

 .משתלבת או באבן מוחלק טוןבב יעשה החניות וא המרתף  רצפת גימור: מקורה צפת חניהגימור ר 

   :חדרים לשימוש משותף 2.12

 (, חדר אופנים/עגלות וכדומה. חדר/ים טכניים )ככל שיהיו 

בחדר  :גימור תקרה. (ו'מים וכ חשמל, ארונות חות,)למעט גומסינטטי דוגמת פוליסיד, בצבע ע צבו: טיח גימור קירות 

טי. כל הצבעים, נטסי בטון צבוע בצבע   –. בחדרים טכניים ו/או משולב רת משנהו/או תק טטיסינ בצבעצבוע טיח  -אופניים/עגלות 

 בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים. 

 .או משולבאו פורצלן טראצו : פהרצגימור               

 כל דין. ותגמר של הרצפה והקירות יעשה בקרמיקה )גרניט פורצלן(, בהתאם לדריש תודבוע :חזורי מחדר  

 

  :ותהער

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

    .למניעת החלקה 2279י ראלהישחלקה בהתאם לדרישות התקן יהיה נגד ה המשותפים(ם טחי ות ובש)בדיר בניין בריצוף . 2

 

 

 ן.חה חשמלית הנשלטת על ידי מערכת אינטרקום ומחזיר שמלת פתיגת, בעניום מזוגדלת אלומי: יש, ן לבניידלת כניסה  2.13

(, והיתר הבניה דרישות הרשויותלפי  גוגיום מזמינאלואו  עפ"י תכנית )מתכת .: ישין ינוספת לבנ, דלת כניסה/ יציאה   

 מקומות החניה. הניסביציאה/כ 

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

 .האדריכל תכנוןלפי חומר וכמות,  ,ורתא :דלתות וחלונות חדרים לשימוש משותף .דלתות פח טכניים:דלתות חדרים   

   זיר שמן.מחלל אש, כודלתות   :דלתות לובי קומתי  2.15

 .: ישפיםמשות וחלקים חדרים ,ים טכניים/חדר חניות, מדרגות, מבואות קומתיים, חדר, לובי, ן לבנייבכניסה , התאור 2.16

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

  .המדרגותלהדלקת  אור בחדר                  
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  האדריכל. תי בחירוון לפבלבד(  בגהחיצוני  פח מכופף צבוע בתנור או ציפוי אחר )בחלקם ים: חומר:ומ גז מל,ארונות חש 2.17

ל לכונה נפרד או לחילופין התקנת מ ,משותף נפרדלמונה  יחוברו ל של כל המחסניםהחשמ הזנות :דירתייםתאורה במחסנים      2.18

 .המוכר החלטת "יעפירתי אליו משויך המחסן הדאו למונה מחסן,  

 לפי  הבניין/יםשל  החשמל של הרכוש המשותף מערכת הזנה מ : יש.פותלמערכות אלקטרומכניות משותרה ו לתאו חיבור חשמל     2.19

מוך וישרתו גם או ימוקמו בבניין הס/ו יין הסמוךשמל )יתכנו מערכות משותפות אשר ישרתו הבניין, אך ימוקמו בבנמהנדס החתכנון   

 ור הרשויות השונות(.אישף לכפוהבניין, ב 

 

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

 

 גובה הדירה*: 3.1 

 מ'. 2.50-לא פחות מ :קרהגובה הדירה מפני הריצוף עד תחתית הת   

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

 ';מ 2.05 -לא פחות מ: נרכש(ה מחסן דירתי )באם וב*ג  

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

 

 ה הדירה בשטח המינימלי, הנמכות מקומיות ותקרות משנה. בכל מקרה גוברכות, בליטותחת קורות, מעט תלמעהערה: * 

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

 

 המשמשים אותה.בדירה ובשטחים המוצמדים לה או  ימוריםחדרים וגמת רשי  – 2טבלה מס'  3.2 

 שלאחר טבלה זו(. הבהרות, /ערותראה פרוט יתר בה)  

 
 

 ( 1)חומר קירות תיאור 

 (2) קירות ותקרותר גמ
 (4)ומידות אריחי חיפוי

 )בס"מ( 

 (4)וחיפוי  (3)ריצוף
 ( חים )בס"מ רי מידות א 

 ריצוף
ר לזיכוי למ"ר/ מ"א  מחי

 ם דשים חבשקלי
 הערות 

 כניסה 
 בלוקי בטון בטון,

 (1) 
 ות בהמשך. ראה פרוט בהער ןאי ( 3)ראה  ( 2) ראה

 חדר דיור 
 בלוקי בטון בטון,

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

 מטבח 
 בלוקי בטון בטון,

 (1) 

 אין ( 3)ראה  ( 2) ראה
 בגובהחיפוי משטח העבודה  לכל אורך

)באם   למעט אזור חלון לפחות. "מס 60
 קיים(. 

 ראה פרוט בהערות בהמשך. 
 --- ( 4)ראה  חתון ת שטח ארון  חיפוי מעל מ 

 פינת אוכל 
 ןבלוקי בטו בטון,

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

 . רות בהמשךעראה פרוט בה  אין ( 3)ראה  ( 2) ראה ( 1)ן בטו קיבלו בטון, פרוזדור 

 חדר שינה הורים 
 בלוקי בטון בטון,

 (1) 
 . וט בהערות בהמשךפר ראה אין ( 3)ראה  ( 2) ראה

 חדר רחצה הורים 
 )מקלחת( 

 ( 1) ראה

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

 ון התקנים. תו תקן ירוק" מטעם מכ "
 . בהמשך רות העראה פרוט ב  

 --- ( 4)ראה  חיפוי קרמיקה 

 אורחים חדר שינה  
 בלוקי בטון ,בטון

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

 אורחים ר רחצה  ד ח 
 )מקלחת( 

 ( 1) ראה

דלת  ה  משקוףובה  חיפוי קירות לג אין ( 3)ראה  ( 2) ראה
אקרילי בעל  + צבע  חות. ומעל טיחלפ

 מטעם מכון התקנים.  וק" "תו תקן יר
 . בהמשך ראה פרוט בהערות  

 --- ( 4)ה אר חיפוי קרמיקה 

 שינה   ר חד 
 בלוקי בטון בטון,

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

 ממ"ד 
 בטון מזוין  

 לפי הוראות הג"א 
 . שךראה פרוט בהערות בהמ אין ( 3)ה רא ט הג"א לפי מפר
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 ( 1)חומר קירות תיאור 

 (2) קירות ותקרותר גמ
 (4)ומידות אריחי חיפוי

 )בס"מ( 

 (4)וחיפוי  (3)ריצוף
 ( חים )בס"מ רי מידות א 

 ריצוף
ר לזיכוי למ"ר/ מ"א  מחי

 ם דשים חבשקלי
 הערות 

 חדר רחצה )כללי( 
 ה( בטי )אמ 

 בלוקי בטון בטון,
 (1) 

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

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

 חים תי אור רו שי 
או   בטון, בלוקי בטון 

 ( 1) אחר

 מ'.  1.50עד גובה חיפוי קירות   אין ( 3)ראה  ( 2) ראה
בעל "תו תקן  ומעל טיח + צבע אקרילי 

 מכון התקנים.   ק" מטעםירו
 ראה פרוט בהערות  בהמשך. 

 --- ( 4)ראה  קרמיקה חיפוי 

 . בהמשך ות בהער פרוטראה  אין ( 3)ראה  ( 2) ראה ( 1) ראה   מרפסת שרות 

 מרפסת שמש  
 וקי בטוןבל  בטון,

 (1) 
 . 2.6חיפוי/ציפוי קיר חיצוני ראה סעיף  אין ( 3)ראה  2.6עיף ראה ס 

 ות בהמשך. ה גם פרוט בהער אר

 מסתור כביסה 
 בלוקי בטון בטון,

 (1) 
 3.4ראה סעיף  אין אין ( 2) ראה

 דירתי  מחסן  
 ( שהוצמד )ככל  

 ( 1) ראה
צבע   ותקירגימור  .טיח 

. גימור תקרה סיד  יאקריל
   סינטטי.

 ( 5)לןגרניט פורצ

עובי קירות מחסן לפי החלטת האדריכל/   אין
רה  ממצג החב  מהנדס. 

 ת הקונה לבחיר

 
 

 לטבלה:והבהרות הערות 
 

ניתן  יהיו כאלה,ש ככל -חצה בלוק תאי )בדופן פנים של קירות מתועשים/מתועשים למבטון/בלוקי בטון/ קירות חוץ: :חומר קירות ( 1)

:  1045לרבות בת"י  וף לעמידה בתקינה הרלוונטיתבס, או בלוק תאי. הכל בכפות געשויה מלוחאלו תהיה  שמעטפת הפנים של קירות

  בכל צהרח בחדרי אי/בלוקי גבס.ימית(: יהיו מ: בטון/בלוקי בטון/בלוקי בטון תמי של בנייני מגורים(. קירות הפנים )חלוקה פנבידוד תר

 וקי בטון". מבל ם למים" אורן "כעמידילוקים המוגדרים ע"י היצות בבהקיר יבנו רהמק

 : לבן.גוון  ד העורף.נחיות פקולפי ה בממ"ד .+ צבע אקרילי: טיח גמר קירות ( 2)

 ם של קירות אלו יעשו מלוחות גבס.או מתועשת למחצה, יתכן שמעטפת הפני באם קירות החוץ יבוצעו בשיטה מתועשת

 לבן. גוון: .בסיד סינטטיצביעה  .טיח :תקרו מר תג

 . אקריליפוי(: צבע )בתחום ללא חי םושירותי בחדרי רחצה גמר קירות 

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

סוגי ריצוף לבחירת   . R-9ובדרגת התנגדות להחלקה  הרלוונטיות תקינה והחקיקה  ודרישות ה  2279רישות ת"י העומד בד '.  סוג א: ריצוף ( 3) 

   . מסוג גרניט פורצלן אריחים כר ו/או הספקים שבהם יבחר המוכר, ובהתאם למפורט להלן:  ת שיציג המו תוך כמה אפשרויו הקונה  מ 

ס"מ או   45/45או  ס"מ    60/60במידות  .  ניטרלי   -בהיר    היא בגוון שאחת מהן   לפחות גוונים  / אות דוגמ  3  -ו צוף סדרות של רי   4  מבין ה  לבחיר 

  .למעט חדרי רחצה ומרפסות בכל הדירהו.  הנדרש לחדרים אל לא תהיה פחותה מ ס"מ. דרגת מניעת ההחלקה   33/33

  ק( הספ ר והצהרת  אישו אינו ניתן לאספקה )עפ"י    ס"מ  45/45  במידה ואריח לריצוף במידות   
 לן:ונה סדרה נוספת או מידות אריח חלופי כמפורט לה ם יהיה חייב להציע לק אול   אריח במידות אלו גת מהצ יה פטור  ר יהוכ המ 

   היא להחלטת המוכר( : ין החלופות  )הבחירה ב   

 ס"מ.   60/60ס"מ,    33/33  בנוסף למידות האריחים:    אריח במידות חלופיות    א. 

 סדרות של ריצוף   5לכל הפחות,    , המוכר יציג לקונה, לכל מידת אריח  כלומר וף,  המיועד לריצאריח    ידת ל מ לכ    של ריצוף ספת  סדרה נו  ב.   

  יר ניטרלי; לפחות אחד מהם בגוון בה בשימוש בדירות מגורים,    ם לדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים י ות/גוונים התואמדוגמא  3-ו           

דרגת נה והחקיקה הרלוונטיות וב ידרישות התקו  2279ות ת"י  . העומד בדרישסוג א' : יםרותשי  /שירותת פסמר/רחצהי /ריצוף בחדר - 

דוגמאות/גוונים   3  -סדרות של ריצוף ו  4לבחירה מבין    גרניט פורצלן מסוג  , אריחים  R-11ת וברצפת תא מקלח R-10   התנגדות להחלקה 

 דרגת   . ל לפי האמור לעי  גות לדיירך הסדרות והדוגמאות המוצמתו ם ייקבעו  ריחי מידות הא   ניטרלי.  -לפחות שאחת מהן היא בגוון בהיר  

שתציג החברה או הספק, דוגמא/גוון/מידה,  ג/ סו ה מאחת מ ש תעש הרוכ   בחירת   ותה מהנדרש לחדרים אלו. מניעת ההחלקה לא תהיה פח

  שיבחר על ידה. 
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ן בהיר מהן היא בגוו  דוגמאות לפחות שאחת   3  -ו וף ות של ריצסדר   4מבין    ת הרוכש סוג א'. לבחירצלן  גרניט פור :ריצוף במרפסת שמש -

בחירת   יצוף חשוף לגשם.נה פחותה לרההחלקה שאי דרגתהמתאימים בגודלם ליצירת שיפועי ניקוז, וב, ס"מ   33/33במידות  יטרלי.  נ   -

צורך ין י קשיח, אחיפו)במקומות שבהם קיר החוץ מחופה ב הספק, שיבחר על ידה.ממבחר שתציג החברה או הרוכש תעשה  

 ם(.בשיפולי

ניטרלי.   –יר  הן היא בגוון בה דוגמאות/גוונים שאחת מ   3מבין לפחות    ת הרוכש . לבחיר-א'. קרמיקה   גוס  :שירותיםו רחצה בחדר  חיפוי (4)

קו ובה עד ג . בחדרי רחצה,בקרמיקה במידות לבחירת הקונה ללא שינוי מהמחיר )חיפוי קירות  ס"מ.   30/60ס"מ או    25/33במידות  

 יפוי ועד לתקרה טיח+ צבע אקרילי(. הח מעל'. מ 1.50ה יפוי בחדר שירותים עד גובחהדלת.  קוף מש

ס"מ ללא כל שינוי  33/33, ס"מ   20/50למפרט וכן במידות נוספות    המידות דומות י להציע אריחים בהסכמת הקונה המוכר יהיה רשא 

זים ת והנקהרצפו רות,הקי קרמיקה זהה לגמר הקירות. י וחיפויוסטבידוד אק כולללצנרת גלויה תבוצע סיגרה מובנית  במחיר הדירה.

 למניעת מעבר מים לחלקי בניין/חדרים סמוכים. םנים הרלוונטייבאזורים רטובים יאטמו לפי הוראות כל דין ולפי דרישות התק

ניטרלי.  –גוון בהיר  הן היא ב ת מוונים שאח ות/גדוגמא  3סוג א'. לבחירת הרוכש מבין לפחות    -  חיפוי קירות קרמיקה: מטבחחיפוי ב

 60בגובה   ידה. על    יבחר או הספק, ש   שתציג החברה ס"מ. בחירת הרוכש תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מידה,    30/60ו  מ אס"   25/33ות  במיד

ף ו הס בק  ור וסביבו התנ  חיפוי קירות תואם מאחורי   BIכאשר התנור אינו ביחידת   ס"מ לפחות לכל אורך משטח העבודה )מעל ארון תחתון. 

 מעל הריצוף(. מעל החיפוי ובקירות: טיח + צבע אקרילי.  מ'   1.50  פה )גובה ועד הרצ  העליון של החיפוי הקרמי 

 מ"ר.   .200  עד    . שטח אריח בודד גרניט פורצלן   מסוג רכש(: ל שנ)ככ ריצוף במחסן  ( 5) 

 

  הערות:

 ור לבחק אחד ולא תינתן האפשרות בחר של ספממ אך ורקשה תע שלמניעת ספק יודגש כי בחירת הרוכ –בחירת הרוכש/דייר 

 מספקים שונים, גם מאלו שנבחרו ע"י החברה. שונים מוצרים

בע אחרת בהיתר הבניה( מעקה אלומיניום משולב עם זכוכית מחוסמת או בנוי כדוגמת החזית לא נק)באם ת המרפסות עיצוב מעקו – מעקה

 ם".עדיס"מעקים ומ 1142ולפי הנחיות ת"י 

 נטים למניעת מעבר מים ווות כל דין ולפי דרישות התקנים הרלפי הוראם ייאטמו לזים באזורים רטובירצפות והנקהקירות, ה – איטום

 סמוכים. דרים/ ח לחלקי בניין 

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

 . גובה/רוחב( ס"מ 20 בתקנות )עדגובה המותר  )מדרגה( עד מךונמ/מוגבה ףן סיתכגג, /ששמ תביציאה למרפסו

 לצנרת גלויה  ובכל מקרה לא יפחת מהנחיות המפרט המחייב. .טבלהלגובה המצוין ב גובה חיפוי הקירות יעשה - קירותציפוי  /חיפוי 

 קירות.ה לגמרוחיפוי קרמיקה זהה יבוצע סגירה מובנית כולל בידוד אקוסטי  

   . ס"מ   60  -באם יש פינות קמורות שאורכם פחות מ   , PVCיום או  פיל אלומינ יבוצעו פינות מפרו   –פינות בחיפוי    פיל פרו 

 שהאבן ת , לפיהן היו2חלק  5566להוראות הבאות מתוך ת"י יש לשים לב  -שטח המשותף/פרטי(ותקנו ב)ככל שי ן טבעית אריחי אב

הרצפה עלול  ים המשמשים במערכת ריחהא וחות או גוון הלכמו כן, . בדלי גוון ומרקםם והדי יג נימים, ת בו להיו  עלוליםטבעי,  היא חומר

 . פה לבין הלוחות או האריחים הנשמרים למטרות תחזוקה האריחים שברצ   ן בין הלוחות או להיות שוני בגוו להשתנות בחלוף הזמן, ולפיכך עשוי  

 ע"ג הריצוף בדירה. ,חברההברקה ע"י האו ליטוש ו/ בוצעדגש כי לא ילמניעת ספק יו - וש/הברקהליט

  .ו/או משולב פלדה ו/או בטון( עץ ו/או המכר ככל ותבחר החברה להתקין, ומבלי שהדבר יחייב בסימון בתוכנית) – ה/ות, קוררגולהפ

ואזורים  ת למערכותונומטבח, אר ארוןות וחזיתות מחופים, בגב ולי קירלמעט בשס"מ לפחות,  7ובה בג)פנלים( מחומר הריצוף  –שיפולים 

 נג(.ת )גרוקיטום פינוולים, ללא טכניים. חיפוי ושיפ

  לפחות. מ"מ 3של  ע מרווח בין אריחים )פוגות(צובינדרש וחיפוי, נים לריצוף לפי דרישות התק – מרווחים )פוגות(

 

 או במסמך אחר טבלה, במפרט מכר זהך בם צויין כק באפועל רסות בהערות לעיל יותקנו בומתקנים לגביהם יש התייח )מובהר כי ציוד

 כישה(.סכם הרף להשצור

 

 ארונות: 3.3

להתקנה שטוחה של הכיור/  ת לכיור, חיתוך פתח המתאיםתושבמגירות, מדפים, הארון יכלול דלתות,  ארון מטבח תחתון:   3.3.1 

 כלים. דיח, הכנה למצתה(שול ונקודת חשמל להנקודת גז לבי)כולל: פתח,  ריים מובנותהכנה לכי
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. עומק   MDFה מעץ דיקט. שאר חלקי הארון עץ )סנדוויץ'( או הארון יהייץ'(, וגב ובד )סנדווגוף הארון והמדפים יהיו מעץ מע

מעל סף הרצפה. ס"מ  90 -ח העבודה יהיה כס"מ לפחות. גובה סף עליון של משט 60-כ דלתות, יהיה, כולל חזית ההארון

 רון.ל תחתית האת רטיבות שים למניעס"מ ובחיפוי עמיד למ 10 -של כבה סוקל( בגוהה )ית הארון הגבבתחת

 פתרונות פינה".ה של הארון יותקנו "ו. ביחידות הפינגובהו ולכל עומקס"מ לפחות, לכל  60הארון יכלול יחידת מגירות ברוחב 

חד בהיר ניטרלי( שיוצגו ע"י וא לבן)מהם אחד חות גוונים לפ 5. לבחירת הרוכש מתוך קהיימפורציפוי חיצוני: מתכת.  :ידיות

 בגוון לבן.למין ו/או מ קהייפורמ: פנימי וגמר מדפיםציפוי על ידי החברה.  ים שיבחר/וו/או הספק/החברה 

 ;ראה הערה בהמשך מידות: ( 1)

  ראה נספח ג' :התחתון ח מחיר לזיכוי בעד ארון המטב  

     

מאבן   ס"מ 2-ות מבעובי לא פח לבחירת הקונה משטח עבודה ור:: תיאורכו א כלל משטח עבודה מעל ארון מטבח תחתון 

עם שוליים לפי העניין(,  1,2חלקים ) 4440 ות ת"יישדרל טבעית או פולימרית )כדוגמת אבן קיסר או שווה ערך(, העונה

קנט קן יות המשטחיקף המשטח יותאם להתקנה שטוחה של כיור. בהחזית הארונות בכל היקפם. ס"מ ביחס ל 2בהבלטה של 

עם עיבוד בחזית המשטח ככל   י להעדיף התקנה ללא קנט מוגבהשאקונה רי המוכר )הון מוגבה שאופן עיבודו יקבע ע"עלי

 . טחבכל היקף המש דרש כולל אף מיםהנ

  לפי ארון המטבח חלק תחתון,מידות: 

 3ידו. בחברה/המוכר תציג בפני הקונה על שיבחר/ו  ק/יםדוגמאות שיוצגו ע"י המוכר ו/או הספ וןמגולבחירת הקונה מתוך  ן:גוו

 ודד אחד(.הדבקה ולא לוח ב. לוחות השיש/אבן קיסר יהיו ב()אחד מגוונים אלו יהיה בהיר ניטרלי תוונים לפחוג

  

 אין.ארון מטבח עליון:  3.3.2 

מ"א ארון  1עד מיר לה רציע לדייי להוכר יהיה רשאהמ, חדרים ומעלה 4.5בדירות ל תכנון המטבח הספציפי מסיבות שהערה: 

 מטבח עליון פינתי. מקרה זה לא יותר ארוןח עליון. בא ארון מטבמ" 2 -מטבח תחתון ב

 יהיה בהתאם לארון המטבח התחתון.ן המטבח העליון מבנה וציפוי ארו

 ל אורכו.ד לכת מדף אחד אחלפחות. הארון יכלול לפחו ס"מ 30ס"מ לפחות ועומקו  75גובהו של הארון העליון 

 

  . הכוללס"מ לפחות  80 מידות:ב ,תלוי או מונחעץ סנדוויץ' או טרספה, תחתון  ןארו כללי(,) רחצה בחדר(: ארונות אחרים )ציין  3.3.3

 צירי נירוסטה . משטח העבודה אינטגרלי מחרס/ שיש/ ניאו קוורץ משולב בכיור.מדפים, דלתות, 

 החברה.לפי החלטת  גוון: יצרן הארון.מין לפי מל ו/או קהאיפורמ: פנימי ציפוי . קהאיפורמיפוי חיצוני: צ

  ראה נספח ג' הרחצה:זיכוי בעד ארון ר למחי 

 

 מ"א.  6ומעלה  4.5מ"א.  דירת  5חדרים  4-וחדרים  3דירת מ"א.  3.5חד':  2.5-2דירת 

 

               :הערות

 ורךבא פעמיים מחושבת)פינה ככל שקיימת  הקיר ה לאורךדידאורך. המ מטר 6 חתון ח תבטארון מ אורך מדידת ( 1) 

באורך  ו הארונות יכלל המשולבים בתוך( )למעט מקרר המיועדים למדיח, תנור, כיריים וכיו"ב (. חלליםארון ה

  .הז אורי ה מתי יחשבו כסטי  לאארונות המטבח,  אורךמידות ב 5% -טיות עד כסהארונות. 

ר שבגב ארונות המטבח ובקי  קחת בחשבון כי יתכן מי, על הקונה ליצוע עצמטבח ובת הבור ארונו במקרה של זיכוי ע ( 2)

 אלו לצורך תחזוקה.ח/ים לאפשר גישה לפת קיימים פתח/י גישה לקולטן/ים משותפים. יש

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

 במקומות דפים,ת ומדלתו  לרבות ,בשלמותו  המטבח ארון  לספק את המוכר על ,נםי תקלה שלא נההקו  החליט -

  והזנת חשמל של מים וניקוז הנדרשות נותת ההכולרבו  ) חללים אלל ( המובנים הכלים החשמליים להתקנת שיועדו 
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ה תנחה חברובמועד שההלוח זמנים שהחברה תקבע  ה לדווח על בחירותו על פי באחריות הקונלמדיח תחת הכיור. 

 . וכשאת הר

 

 

 מיתקנים לתליית כביסה: 3.4

 כביסה.פתח בקיר חוץ אשר ממנו תהיה גישה ישירה למתקן תליית ה              

נימלי של י כביסה פלסטיק, באורך מיחבל 5כולל גלגלות,  ניצבים ממתכת )מגולוונים( מוטות 2: )קטנה( ביסהתליית כמיתקן ל 

 . מטר סה"כ 8 -פחות מל לא כולל חבלי כביסה באורך ש ס"מ 120של ימלי ך מינורבא רומםקן מתאו מת , ס"מ 160 

מבנה, במקום מוצנע ושאינו נצפה בחזיתות ר המגולוונת על קי שמעו מתקן ממתכתמתקן ש"ע לתליית כביסה בחצר או במרפסת מ 

 ס"מ. החבלים יהיו  160של  ימאליינך מביסה באורחבלי כ 5תקן יכלול לפחות המבנה. המתקן יהיה יציב ומקובע לקיר. המ 

      וניתנים למתיחה. UVלקרינת ידים איכותיים, עמ 

זרועות, מאלומיניום או   3סלה( עם עמוד הכולל לפחות ב )קרובמתקן מסתוב , להמיר מתקן זההדייר יהא רשאי, עפ"י החלטתו 

 יציב ומקבוע.ממתכת מגולוונת. המתקן יהיה  

 5100. הכל לפי דרישות ת"י שולבו/או מ יוםאלומינה: מסתור כביס 

 יטיהפרעה לתליית פרעלולה להיווצר  יתכן ויותקן גם יחידת העיבוי של המזגן/ים, במקרה זהור הכביסה ל מסת: בחלהערה

 כביסה גדולים שלא יפחת מהשטח המצוין במפרט המיוחד )הנחיות משהב"ש(.  

 

   )מידות בס"מ(  בדירהים נות ותריסרשימת דלתות, חלו  – 3מס' טבלה  3.5

  

ם ה, מידות המעברי , בסוג הפתיחה ובכיוון הפתיחה. בכל מקרהפתחים, במידות הפתחים מיקום: יתכנו שינויים בהערה 
 ושטח החלונות לא יפחת מהנדרש בתקנות התכנון והבניה. ראה גם הערות נוספות בהמשך. החופשיים בדלתות 

 

 )תריס מעל 2.5 מטר חשמלי וגיבוי ידני  או לחילופין כנף על כנף(

ש להתקין ה בתריס בלבד( י חוץ )גם אם זה דרך מרפסת שירות שסגורו מתאוורר ישירות לאויר הם אינבחדרי רחצה / מטבח א

 כני.ר מאיוורו 

 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

חומר )עץ 
ומיניום/  אל
 כת/ אחר( מת

ר  ה )ציפתיחסוג 
ע"כ(/  כ

 אחר(  כיס/ גרר/נ

כמות ומידת  
  הפתח
 וחב( )גובה/ ר

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 ס/אחר( נגרר/כי 

דת  כמות ומי
  הפתח
 חב( )גובה/ רו

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 חומר שלבים 
סוג פתיחה)ציר/  

כ.ע.כ/נגרר/  
 חשמלי/אחר( /כיס

 כניסה 

1 

 ה רגילר יצ טחוןה ב פלד

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

105/210 --- --- 

 חדר דיור 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  ' ומאל
 יחשמל  גלילה 

 ידניכולל גיבוי 
 ---  

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ   אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

--- 100/105 --- 

ה  שינחדר 
 1 הורים

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 ע.כ נגרר כ. אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

85/210 150/180 150/180 
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 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

חומר )עץ 
ומיניום/  אל
 כת/ אחר( מת

ר  ה )ציפתיחסוג 
ע"כ(/  כ

 אחר(  כיס/ גרר/נ

כמות ומידת  
  הפתח
 וחב( )גובה/ ר

חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 ס/אחר( נגרר/כי 

דת  כמות ומי
  הפתח
 חב( )גובה/ רו

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 חומר שלבים 
סוג פתיחה)ציר/  

כ.ע.כ/נגרר/  
 חשמלי/אחר( /כיס

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  ' מזוגג ומאל

1 

 ה ידניגליל אלומ'  אלומ' 

--- 110/105 110/105 

ח. רחצה  
 הורים

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו

 ציר רגילה 

1 

 גג מזואלומ' 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

75/210 60/105 --- 

חדר שינה  
 2אורחים 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 ע.כ נגרר כ. וגג ' מז אלומ

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

80/210 150/180 150/180 

ח. רחצה  
 אורחים

1 
 + עץ 

 אור  -הר/צוצו
 ציר רגילה 

--- 

 --- כניאוורור מ

--- 

--- --- --- 

80/210 --- --- 

 3 שינה חדר 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 ידנילה גלי אלומ'  אלומ' 

85/210 100/105 100/105 

 ממ"ד  
)משמש  
 כחדר  

 ( 4 שינה

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
ציר )רגילה(.  
 פתיחה חוץ 

1 

 אלומ' מזוגג 

לה או  ציר רגי
 .ע.כ כ

לפי הנחיות  
 "א הג

1 

 .  נגרר לכיס  אלומ'  מ' אלו

70/200 100/100 100/100 

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

  דף ורסיסים, הנגררת/יםה, פלדה נגד גז, כנף אחת או שתיים 
          לפי הנחיות הג"א.  לכיס. 

--- --- 

ח. רחצה  
 (אמבטיה)

1 
 +  עץ
   ר או-צוצוהר/

 ציר רגילה 

1 

 אלומ' מזוגג 
 ויט נ
 קיפ( )

--- 

--- --- --- 

80/205 40/105 --- 

--- 

--- --- 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 

מרפסת  
 שרות 

1  
 עץ 
 

 ציר רגילה 

--- 

--- --- 

1 

 כ.ע.כ  נגרר   אלומ'  אלומ' 

85/205 --- 245/105 

י  ת ר די   סן מח 
 צמוד 
)ככל  

 ( שהוצמד 

1 
 ח עץ/פ

החלטת   יפל
 החברה

 ציר רגילה 

--- 

--- --- 

--- 

 או 85/210 --- --- ---
105/210   

 ל לפי תכנון אדריכ
--- --- 

 

 :ואחרות טבלהל ערותה

 בטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה(. צוין )הקיים בפועל רק באם 
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פולימרי בתחתית ה עמידות למים ויכללו התקנת קנט יינהפתיחת ציר רגילה. הדלתות תבו 23' התאם לתקן ישראלי מסלבודה בדלת עץ  = עץ  דלת .א

= סוג רגילה ציר,  הנחיות יועץ האלומיניוםלפי  סוג פרופיל:= אלומיניום, אלומ' ר בסעיף יא' בהמשך(. רוט ית)ראה פ"מ לפחות ס 7בגובה הדלת 

= כנף נגררת על כנף ו/או לתוך גומחה )כיס( בקיר,  ע.כ.ניגרר כ= רגילה+ משתפלת,  (פיקירי)דסב נטוי )נטוי(,  משתפלת = פתיחהקיפ פתיחה, 

: בתריסי גלילה או הזזה יהיו שלבי התריס עשויים פח אלומיניום במילוי פוליאוריתן מוקצף כולל אטם גומי תריסים ,תכנף בתנועה אנכי= ינה יוטגיל

' יורכב ארגז תריס מ 2.5דר דיור ובפתחים ברוחב מעל בח .למידות הפתח והוראות היצרן םבהתא טימה מוגברת. עובי הפח יהיהבין השלבים לא

  .= תריס נגלל כלפי מעלה, באמצעות רצועה ו/או חשמליגלילה ן חשמלי ומנגנון פתיחה ידני. מנגנו נ"ל עםבי תריס כילה עם שלגל

 "כ הדלתות/ית בדירה תתאים לסהכללהובלבד שהכמות  בטבלהמחדרים  אחדל ש רבתיאו רים יכולות להופיע, משותפים לשני חדלתות/חלונותד . ב

 .ס"מ כהכנה לתפקוד מערכת מיזוג האוויר 3בהו מעל רצפה עד  וגי פניםלי דלתות יתכן ושו חלונות המצוינות בטבלה.

ות לוח המורכבים משני, דרישות התקן לפי ירגיל/בטיחות( Double Glazingכפול ) זיגוג שקוף  מאלומיניום עם ,)למעט ממ"ד(חלונות/ ווטרינות  .ג

החלונות ורכיביהם יהיו בעלי תו תקן ואביזרים . (מ"מ 6בי של רווח אויר בעומ עם לפחות, מ"מ  4 )זיגוג בעובי ח אוויר ביניהםזכוכית עם מרוו

מורשה  קיןתעל ידי מה. החלונות יותקנו נגנוני פתיחה ונעילות, מדיות מובנצירים, גלגלים, י ,EPDMמקוריים, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי 

 יותקן ,החלונות לכל במסילות. אין :רשתות .חיות פקוד העורף הנ לפיה, נף/ים פלדזוגג עם כיהיה חלון מסוג אלומיניום מבממ"ד  מטעם היצרן.

 .אחת רשת לכנף  כהכנה במסילה נוסף  נתיב

, לרבות במטבחים הפונים למרפסת שירות גם חוץהלאוויר  ים ללא אוורור ישירים סניטריים ובמטבחבחדר שירות,רי בחד -אוורור לאוויר החוץ  .ד

 צינור מצויד במאוורר מכני עד לקיר החוץ לרבות רפפת כיסוי. צע יבון, ו/או בחלורה בתריס סגואם איננה 

בזיגוג קבוע ים ביתכן פתחים המשול .לומיניוםיועץ הא ו/או דריכלון האעפ"י תכנ סוג פרופיל, גוון, .עשויים אלומיניום מסגרות החלונות והתריסים .ה

 .מחסום, ו/או קירות מסךעקה/המשמש כמ

 , צירים, גלגלים, ידיות מובנות, מנגנוני פתיחה  EPDMואביזרים מקוריים, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי  י תו תקןיהיו בעלם כיביהות ורחלונה   

  ;היצרן מטעםשה מור מתקין ידי על ויותקנ תהחלונו ונעילה.   

 כל. האדרי בחירתפ"י )"חלב"( עשקופה או עמומה בטיחותית זכוכית תותקן  ש חלונות(,ם י )בא רחצהבחדרי  . ו 

 . וי אש ת כיב ודרישו   כל אדרי ה   תכנון או רפפות קבועות, לפי  / ו   ו/או אוורור מכני ו/או סבכה בדלת ( יעשה באמצעות חלון  ככל שנרכש מחסן )   אוורור המחסן  . ז 

ות רכמע, (טלסקופיתת/)פנורמי העינית הצצסגר בטחון פנימי נוסף,   5044תקן ישראל מת לתוא רב בריח, דלת פלדה )ביטחון(. דלת כניסה .ח

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

 ור. גמר לגוון לפי בחירת המוכר.בתנ או צביעהיהיו בחיפוי ויניל כנף הדלת והמשקוף  פחות.ל

  .לפי הנחיות רשות הכבאות .בחירת החברהי גוון לפ  וניל, ציפוי דלת ממ"ד .ט

חוזק,  –יבט תפקודי ל הכשווה ערך ב אוקים על מסגרת עם מילוי פלקסבורד מודב שתי לוחותכנף הדלת תהיה עשויה מ פנים: מכלולי דלתות .י

 , עםהמתאים לעמידות במים ציפוי חיצוני מתועשפורמייקה או גמר צבע או  הדלת. סוג משקוף ו בהתאם לחר. צירים יותקניקה, קיים, אאקוסט

  בעל 23ס' מבהתאם לתקן ישראלי משקוף הדלת יהיה  .ים לפחותצדד 3-מצופה ב בהיקף כנף הדלת )קנט( .ידיות מתכת משני הצדדיםו מנעול 

בחדרי אמבטיה / מקלחת מנעול סיבובי  למים.  תו יהיה עמידוף לאחר התקנמשק. האטימה יכולל פסבגמר תואם לדלת עץ  הלבשות פולימרי או
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או ו/ הונים לפחות )אחד מהם לבן(, שיוצגו על ידי החברגו 3 רוכש מתוךלבחירת ה גוון:   אור, מזוגג בכנף הדלת.-דמוי "תפוס פנוי" וצוהר/ צו

 ה.הספק/ים שיבחר/ו על יד

 בנוסף, ., אין לקבוע סורג קבועאמור לשמש את כלל הדיירים בקומה( )בחרום קומתי כפתח חילוץ כרזהמו  ירהדבבממ"ד ובפתח  -פתח חילוץ  .יא

 ון הפתיחה.וכי מידות הפתח, סוג החלון/תריס, לרבות סוג הפתיחהיים בתכנו שינובפתח שיוכרז ע"י הרשויות המוסמכות כפתח חילוץ י

 2 -סף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים כחיצונית.  נגררת,/, הנפתחתדה אטומהדלת פל מוגן הינהדלת כניסה למרחב  :ד העורףקו פי לפי דרישות  .יב

 מעוגלים בקוטרים שונים,ור ר. חלון אלומיניום + זיגוג וכן  פתחי אווס"מ מעל מפלס הדירה. חלון פלדה כנף אחת או שתיים, הנגררות לכיס

 רוצתיפתח האוורור וליד ע"ג הקיר  פיקוד העורף(,לפי הנחיות )סינון אויר  רכתעמ התקנת לפרוק. , וניתנים)פלנצ'( חסומים בדיסקאות פלדה

תקינתו י שרה, ןמתקן הסינוע"י החברה יודגש שבאם סופק  (. 2010תקנות הג"א מאי ) הפרעה מקומית. מידות המערכת לפי מידות היצרן.

שהוסמכו לכך ע"י פיקוד  בדיקת תקינות ואטימות נוספת ע"י הגורמיםב ע"י הרוכש, יחיירוקו יפן לכעורף, אושרו ע"י פיקוד הונבדקו והתקנתו 

ועל בפ עבתוכניות המכר ו/או במפרט המכר לבין הביצוע בפועל יגבר הביצו למניעת ספק יודגש כי בכל מקרה של סתירה בין המצוין העורף.

 התואם הנחיות מעודכנות של פיקוד העורף.

אביזרים  הצורך בהתקנתעקב , "נטו"אינן מבטאות מידות פתחים ומשוערות בס"מ, בניה , הינן מידות 3 מס'בטבלה  ורטותת המפמידוה – ידותמ .יג

 מסך י דלתות/ חלונות/ויטרינות/קירותמלבנשל  ,פרופילים היקפיים למיניהםמשקופים וו/או מסגרות סמויות וכן   כגון: מלבנים סמוייםמשלימים 

  בתקנות התכנון והבניה.  כנדרש לפתחים אלו  ממידות/שטח,לא יפחת  יםתקבלחים המגודל הפת בכל מקרה .הענין( )לפי

 

 

 

 רהי דמתקני תברואה וכלים סניטרים ב – 4טבלה מס'  3.6 

 הערות לאחר טבלה זו(גם )ראה   

 

 וללים כיור נטילת ידיים ם כ י יש לבדוק אם שירותי אורח 

 
 

 מיתקן
 מיקום

 חיםרותי אורש מטבח
חצה חדר ר

 וריםה
חצה חדר ר

 ורחיםא
אמבטיה חדר 

 )כללי(

 חדר אמבטיה
 )ללא אסלה(

 חדרים( 3)בדירת 
 אחר מרפסת שרות 

 כיור מטבח
 )בודדת/כפולה(

 

מידות 
 (מ)בס"

 --- --- --- --- --- --- --- ראה הערה )א(

 --- --- --- --- --- --- --- א' סוג

 זיכוי ₪ 
 
 אין

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

 כיור רחצה

ת דו מי 
 )בס"מ(

 --- --- משולב בארון משולב בארון 40/50 40/50 --- ---

 3.3.3ראה סעיף  א' א' --- --- סוג
ראה סעיף 

33.3. 
--- --- 

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

 
 ראה נספח ג'

 
--- --- 

 כיור לנטילת ידיים
מידות 
 )בס"מ(

--- 25/40 --- --- --- --- --- --- 
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 מיתקן
 מיקום

 חיםרותי אורש מטבח
חצה חדר ר

 וריםה
חצה חדר ר

 ורחיםא
אמבטיה חדר 

 )כללי(

 חדר אמבטיה
 )ללא אסלה(

 חדרים( 3)בדירת 
 אחר מרפסת שרות 

 --- --- --- --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- --- --- --- אין --- זיכוי ₪ 

וארגז  אסלה
 )ב'( שטיפה

 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- לפי מידות היצרן לפי מידות היצרן לפי מידות היצרן ת היצרןודלפי מי  ---

 --- --- --- א' א' א' א' --- סוג

 --- --- --- אין אין אין אין --- זיכוי ₪ 

 אמבט/ 

 )ב'( מקלחת

מידות 
 )בס"מ(

--- --- 
הוראות כל לפי 

 דין
 ראה בהמשך

הוראות כל לפי 
 דין

 ראה בהמשך

70/170 
 ()אמבטיה

70/170 
 )אמבטיה(

--- --- 

 --- --- סוג
 ריצוף משופע

 )מקלחת(
 משופעוף ריצ

 )מקלחת(

אמבטיה א' )
אקרילית או פח 

 (ילצופה אמימ

בטיה מאא' )
ו אקרילית א

 (פח
--- --- 

 --- --- אין אין --- --- --- --- זיכוי ₪ 

סוללה למים קרים 
 כיור,חמים ל/

 )ג() ד( מהמשטח

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

 --- --- א' א' א' א' א' 'א גו ס

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

סוללה לאמבטיה 
 )ה( למים קרים וחמים

 --- --- )ה(סוללה )ה(ללהוס --- --- --- --- דגם

 --- --- א' א' --- --- --- --- גו ס

 --- --- ח ג'ראה נספ פח ג'נסראה  --- --- --- --- זיכוי ₪ 

סוללה למקלחת 
 )ה( מים קרים וחמיםל

 --- --- דגם
  דרך-רב

 )אינטרפוץ
 )ה( ( 3דרך   

  דרך-רב
 )אינטרפוץ

 )ה( ( 3רך ד  

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

 --- --- --- --- א' א' --- --- סוג

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

ת כביסה ים מכונחיבור מ
 )ח(ולניקוז

 --- יש --- --- --- --- --- ---

 לשרוול בדופן חיצונית 4פתח "
, מייבש כביסהמ  פליטת אדים

שקולת מיס הגנה ו כולל תר
 סגירה

 --- יש --- --- --- --- --- ---

למים וניקוז, ור חיב הכנה
 )ט(לחיבור מדיח כלים

ר ההכנה משולבת בניקוז כיו)
 (המטבח

 --- --- --- --- --- --- --- יש

 --- --- --- --- --- --- --- אין )ברז ניל( ' מים למקררנק

 --- --- --- --- --- --- --- 1 )הכנה( )יא(נקודת גז לבישול
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 מיתקן
 מיקום

 חיםרותי אורש מטבח
חצה חדר ר

 וריםה
חצה חדר ר

 ורחיםא
אמבטיה חדר 

 )כללי(

 חדר אמבטיה
 )ללא אסלה(

 חדרים( 3)בדירת 
 אחר מרפסת שרות 

 )יא(מים נקודת גז לחימום
 )הכנה(

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

 :ואחרות טבלהל ערותה

 צורף להסכם הרכישה(.מכר זה או במסמך אחר שבמפרט  בטבלה, צוין ם באבפועל רק )הקיים 

, בהתקנה וורץ גרניט ק/נירוסטה/ ורץסילי קוחרס/מר לבחירת הקונה, חו: ס"מ( 80/46ס"מ או כפולה   40/60)בודדת במידות  כיור מטבח (א)

  ס"מ. 40/50חרס מידות : חצהר רכיו  יבחר ע"י החברה.ס"מ( לפי היצרן/ספק, ש 40/50)במידות  ני )אינטגרלי(:צה שולחרח רכיו שטוחה. 

  .החלטת החברה תוצרת לפיחרס. מידות ו כיור נטילת ידיים: .החלטת החברה תוצרת לפי

 תוצרת . 1385עפ"י ת"י  (ליטר 6ליטר וארוכה של  3ל קיבולת הדחה קצרה של בע) דו כמותי חרס,/מונובלוק רגז שטיפה :אמונחת. : אסלה )ב(

 .צירי נירוסטהבעל כבד  פלסטי)מושב(  :כיסוי אסלהרה. לפי החלטת החב

  יטת תמיכהיאסטר. מילוי עץ בפינות ומחיזוק היקפי, שלד עץ עם ציפוי פולמ"מ הומוגני, בעלת  3.5תהיה מחומר אקרילי בעובי  אמבטיה:

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

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

 ;המשטח

עזרת ידית מים/קרים בכמותי )ויסות מים לחבעל מנגנון קרמי דו ר ערבל מיקסוקרים יהיו בציפוי כרום ניקל, דגם מחמים למים  וללותהס כל  )ג(

, ועומדת בדרישות הארץ, ככול שישנה ת כאשר אחת מהן תוצרתהקונה לפחות שלוש סדרוחסכמים, על המוכר להציג לבחירת אחת( יכללו 

 . 1385הת"י 

מ  ס" 20ולעומק  ס"מ לפחות 25י כרום ניקל, פיה בגובה פובצי ערבל,מ פרח: דגם: . לקערת מטבח)כולל חסכם( למים קרים/חמיםסוללה  (ד)

 .כשאחת לפחות תוצרת הארץ סדרות 3לבחירה מתוך  לפחות.

ס"מ   15ס"מ לפחות ולעומק  15 באורך יהפ בציפוי כרום ניקל,ערבל מרח: דגם: פ)כולל חסכמים( לכיור/י רחצה, חמים/סוללה למים קרים (ה)

  תוצרת הארץ. ת לפחותאחכש סדרות 3לבחירה מתוך  לפחות,

  ים קרים בלבד.בציפוי כרום ניקל, למ ,דגם: פרח כיור נטילת ידיים:

מילוי האמבטיה וכן לים, מיקס מהקיר, הכוללת יציאה תחתית למים חמים וקר סוללה :באמבטיה :ים()כולל חסכמ סוללה למים קרים/חמים (ו) 

 ס"מ לפחות ומזלף. 60אנכי באורך מוביל ו ופיה טלסקצינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מוט החלק  

 , מוט , מתלה מתכוונןכולל צינור שרשוריל בציפוי כרום ניקמיקס מהקיר. , דרך( 3אינטרפוץ  -וללה רב דרך )ס -מהקיר גם: ד: למקלחת  

 "מ וראש מקלחת בקוטר ס 30ך ורבא מהקיר ס"מ לפחות ומזלף. לחילופין ולפי בחירת הדייר, זרוע 60אורך בהחלקה טלסקופי ומוביל אנכי   

 "מ.  ס 15  

 חברה/קבלןשיוצגו ע"י ה 1385י ועומדת בדרישות ת"כשאחת לפחות תוצרת הארץ  סדרות 3וך בטיה/מקלחת, לבחירה מתסוללות האמ

 .ניל יברזו: חיבור לביוב, לתלכו  ארגז/י שטיפת אסלהכיורים ו התקנת  ( ז) 

 .: לבןגוון הקבועות (ח)

 לקו דלוחין או שפכים. ( וחיבור 2007אוג'  וןתיק -)הל"ת : מים קרים, מים חמיםנת כביסה כוללתמכו ל בורכנת חי ה (ט)

 ת המטבח.ב, ולסיפון קערז והכנה לחיבור לביוברלמדיח כלים כוללת:  הכנה( י)

הסופיות הינן  אלו משוערות, המידות ריה ,י בס"מה כלי תברואתי ו/או מתקן ו/או אביזר ומצוינות מידות של הכלב: בכל משבצת שיש מידות (אי)

 החברה. ו ע"ישנבחרספק ו/או היצרן, בהתאם למידות ה

 אביזרי קצה.נרת נחושת בלבד ללא באם לא נאמר אחרת, צ: הכנה לנק' גז (בי)

 הרשת העירונית.מ: מים בטמפרטורה המסופקת מים קרים (גי)

 למניעת החלקה ישראלישעומדים בתקן  קבועותלרכוש  קבלת החזקה בדירה, יש חרלא שינוי במקרה של -קבועות רחצה )אגנית/אמבטיה( (די)

  .R-11 -לא פחות מו

 מישור משטח העבודה או הכיור.  ברז הממוקם על = קרי פרח קבוע. וולראש ברז הנשלף מתוך שרנשלף =  (טו)

  )מיקסר( = ויסות מים לקרים /חמים, בעזרת ידית אחת.  מערבל
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 או שניהם.לחת ו/או לפיית ברז ו/( = חלוקת כניסה/יציאה, של מים חמים/קרים, לראש מקוץטרפונ)א ךדר-רב

 (.'דרטיות )ברזים/מקלחות/פתחי ניקוז וכורכות הקצה הסטנהניקוז מתוכננים למעיש לקחת בחשבון כי מערכת הספקת המים וז( ט)

 שם", ללא התאמת קוטר צנרת הדלוחין, שטח תא המקלחת,"גוי לחת דמשינוי מהאמור לעיל )לאחר קבלת החזקה בדירה( כגון ראש מק

ולת הניקוז ממפל המים לקיבן כמות המים הנפלטת שת המים, עלול לגרור הצפה בחדר הרחצה עקב אי התאמה ביומחסום הקפי מפני גלי

 ברצפה.

  חלקה, יש לנקוט באמצעים מתאימים כגון ה ונעספוס מחיבאמבטיה הינו גם למקלחת וככל שרצפת האמבטיה אינה כוללת  ש( הואיל והשימויז)

  לקה.ות המיועדות למניעת החהדבקת מדבק

  של כיבוי לא הכוללים מנגנון לניתוק זרימת הגז במקרשתמש בכיריים הלחלון ובכלל, יש לה ככל שמיקום הכיריים לבישול נמצאים בסמיכות (חי)

  להבה/ות הבישול. רצוני של

 או במסמך אחר מכר זהויין כך בטבלה, במפרט הם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צבי לג מתקניםיוד ו )מובהר כי צ

 שצורף להסכם הרכישה(.

 

 יוב )בחלקם יתכן ומשותפים לכלל הבניין(, ברצפה, י בצנרת ופתחי ביקורת לקולטנ: ביזרי אינסטלציה נוספים בדירה, לכל צורך אחרא   3.6.1 

 וכמות, עפ"י דרישות כיבוי אש(.  קום)מי יתכן מתזי כיבוי, האינסטלציה. במיקום וכמות עפ"י החלטת מהנדסלתקרה, ך ת או בסמובקירו  

 בין  וצנרת להעברת גז וכבלי פיקוד וצלמפו/או יני מרכזי לפי החלטת מהנדס האינסטלציה. ניקוז למזגן מ, מיקוםם בארון למחלקי מי  

מיקום ו/או במסדרון ו/או  במרפסת שרות מפוצל,או ו/ מיני מרכזי. מיקום מיועד למזגן למאיידם המיועד קוה, עד המיהמיקום המיועד למעב  

 ן ו/או במסתור כביסה, ליוע  מיקום מיועד למעבה בגגר יעיל וקצר לכל חלקי הדירה עפ"י החלטת החברה. מוצנע ומוסתר המאפשר פיזו  

 ים. עבהמעבה/המ מיקום מוצנע ומוסתר למיקוםו/או   

 

 הערה:  

 וי דמהתקנת כיסוי מבודד ואסטטי ויצרו בליטות כן ויחייבו ידרשו(, יתככל שבוי, )הצורך במעבר צנרת מים/ביוב/מתזי כי   

 ,  כרבתכנית המ ות ורצפה, שלא בהכרח יסומנו קירבסמוך לו/או בסמוך לקירות ותקרה  ,או "ספסלים"" עמודים או קורות"  

 ון יותקנו במיקום שונה מהתוכנית.כנמאילוצי תאו שסומנו ו   

 פתחי  יתכן וידרשו  ן יי הבנוהנחיות מהנדס האינסטלציה בקולטנים העוברים לגובה בחשבון כי לפי הת"י,  יש לקחת ,בנוסף  

 תחזוקה. גישה לצרכי  אלו , אין לחסום אותם ויש לאפשר ורתביצוע פתחי ביק שיידרביקורת, ולכן בדירות בהם   

 

פי הוראות כל דין. התקנת המערכת תהיה למשותפת מאולצת  באמצעות מערכת סולאריתהספקת מים חמים לדירות : מיםם חימו    3.6.2

 . ן לחימום המים )טיימר(זמ לרבות גיבוי חשמלי לדוד המים החמים והתקן קוצב 579לדרישות תקן ישראלי  הסולארית תהיה בהתאם 

הכולל מפסק תקן קוצב זמן )טיימר( מערכת הסולארית וכולל חימום עם אלמנט עזר חשמלי והל ד( המחוברלכל דירה יותקן מכל אגירה )דו  

 במאפשר לתכנן מראש את זמני ההפעלה.   

והתקן קוצב , יעשה חימום המים באמצעות חשמל ריתבאמצעות מערכת סולאירות שלהם לפי הוראות כל דין לא ניתן לספק מים חמים לד  

 .(מרהמים )טייזמן לחימום  

גג עליון  או להבסמוך שירות או במקום מוסתר אך נגיש כגון במרפסת : ודמיקום הד ;ליטרים 150 :תבקיבול למים חמיםמכל אגירה )דוד(             

 ליטר 150ליטר. מעבר לכך  120 –חדרים  3או 2 טר.לי  60חדר אחד  פנימי:     מהנדס האינסטלציה. תכנוןלפי  

 (.2007תיקון אוג'-סה )הל"תת. מכונת כבי: קערות מטבח ורחצה, אמבטיה, מקלחכליםל מים חמים חיבור 3.6.3

  אין.  :"דלי"ברז    3.6.4

 )מיקום לפי החלטת החברה(.: יש לדירההכנה למונה מים  3.6.5

 .: פלסטיחין לו ד , ,PPR, S.Pפלדה מגולוונת, פקסגול,  :יםחומר הצינורות: מים חמים וקר 3.6.6

 .: פלסטישפכים 

 , יש: ז במטבחמקור הגז ועד נקודת הגה מצנרת גז בדיר 3.6.7

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

 , בית תקע ונקודות טלפון, ראה נספח ג'אורמחיר זיכוי לנקודות מ
 
 

 מיקום

נקודת 
 רמאו 

 רהתק /קיר
 כולל מפסק

 תקע  בית
 רגיל

 תקע  בית
 מוגן מים   

 תקע  בית
 במעגל כוח

 נפרד

 'נק
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון 

 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 לדירה כניסה
 מבואה או 

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 אינטרקום  -
ק תאורה ללובי  מפס  -

 . קומתי/חדר מדרגות
 . לוח חשמל דירתי -
ולל  כ  ון תקשורת אר -

   . שקע 
 טלפוניה/טלוויזיה ארון  - 

 דיור חדר
 אוכל תופינ

2 3 - 

 
1  

 -גן(מזל)
1 

תוספת   -ס חשמלי תרי
נקודת חשמל להפעלת  

ראה מרפסת  ) התריס.
 . ( שמש

 - - - 1 1 דורפרוז

  3בפרוזדור באורך מעל 
הכולל  ' או בפרוזדור מ

נקודות   2פניית "ר", 
 ף. מאור לפחות + מחלי

 1 מטבח

4 
)אחד מהם  
כפול, אחד  
מהם מוגן  

מים בדרגת  
44IP   ד  ואח

מהם מוגן  
בדרגה  

 ה( רגיל

- 
 )יג(  3

, מקרר,  )תנור
 (מדיח

- 

מיקום השקעים, בתי  
התקע יהיה מעל  

ודה ככול  משטח העב
האפשר ובהתאם  

לתכנון המטבח יותקנו  
כח נפרדים   שקעי

 מקרר למדיח, לתנור, ל

שינה  חדר
  הורים

1 
פסק  )כולל מ 

  מחליף
 (  נורהלמ

 

4 
)שניים ליד  

 המיטה( 
- 1 1 

ק'  אינטרקום )נ -
 שמע/דיבור בלבד( 

   רחצה דרח
 וריםה

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

בית תקע  )
 לתנור( 

- 

ראה חדר   -חימום מים 
 אמבטיה. 

הכנה לנקודה לאוורור  
מכני + מפסק היכן  

 נדרש ש
)באם לא קיים חלון  

 ויר החוץ(. לאו

שינה  חדר
 אורחים 

1 
ק  )כולל מפס 

  חליףמ
 (  למנורה

 

4 
)שניים ליד  

 המיטה( 
- 1 1 - 

   רחצה חדר
 אורחים

1 
 ן מים( )מוג

- 1 
1 

בית תקע  )
 לתנור( 

- 

ראה חדר   -חימום מים 
 אמבטיה. 

וורור  הכנה לנקודה לא 
מכני + מפסק היכן  

 שנדרש 
  )באם לא קיים חלון

 לאוויר החוץ(. 

 - 1 1 - 3 1 חדרי שינה

 /ד"ממ
 ח. שינה

ה לפי  מנור
  יותהנח

 פיקוד העורף 
3 - 1 1 

פיקוד   תקנות לפי 
 העורף
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 מיקום

נקודת 
 רמאו 

 רהתק /קיר
 כולל מפסק

 תקע  בית
 רגיל

 תקע  בית
 מוגן מים   

 תקע  בית
 במעגל כוח

 נפרד

 'נק
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון 

 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 רחצה חדר
 )אמבטיה(

1 
 ן מים( )מוג

- 1 
1 

בית תקע  )
 לתנור( 

- 

בית תקע לתנור  
+ התקן קוצב זמן  חימום

פסק לדוד  הכולל מ 
השמש במיקום עפ"י  

 התכנון.  
 בהעדר חלון, 

הכנה לנק' אוורור מכני  
 פסק היכן שנידרש + מ

 שירותים
 

1 - - - - 
 לון, ר חבהעד

הכנה לנק' אוורור מכני  
 + מפסק היכן שנידרש. 

 מרפסת שרות 
1 

 ים( )מוגן מ
- - 

2 
 וגן מים מ

 )מכונת כביסה, 
 מייבש כביסה(

- - 

 מרפסת
 שמש

1 
 )מוגן( 

- 
1 

 )מוגן( 
IP44 

- - 
כולל תריס חשמלי +  

ון פתיחה  מפסק + מנגנ
 ידני. 

 מחסן
)ככל 

 (שהוצמד

1 - 1 - - 

ל  צריכת החשמל ש 
ר לשעון  חובהמחסן ת

החשמל הדירתי אליו  
משויך המחסן. או  

פין שהזנות  לחילו
ל  החשמל של כ

חוברו למונה  המחסנים י
משותף ונפרד  

למחסנים בלבד, או  
מונה נפרד לכל מחסן,  

החלטת המוכר ועפ"י  ל
 בחירתו. 

 מסתור
 כביסה

- - - 
1 

)פקט הכנה  
 למזגן(

- 
 
- 

 

  ערות לטבלה ואחרותה

 חת.ודת הדלקה איל/ ארמטורה(, כולל נקאה -ית נורה על גבי קיר או תקרה )ללא נורה וכיסויב = יר/ תקרהנקודת מאור ק (א)

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

 ממ"ר לפחות. 1.5יבוצע בכבלים החיבור 

החיבור  נל אחד, נספר כל שקע בנפרד(.או יותר בפ )שני שקעים חשמל רגיל הניזון מזרם שקע בודד עם כיסוי,מוגן מים:  )רגיל(ור ית תקע מאב  (ג)

 . ממ"ר לפחות 1.5יבוצע בכבלים 

ות לכמ נם תוספתושאיאו קיר(, המצוינים בסעיף א' של נקודות המאור )בתקרה  קהתאור בלבד לאופן ההדל נקודת מאור הדלקה כפולה= (ד)

 מאור המצוינות בסעיף א'.ה נקודות

 וח".ושאינם בהכרח נקודה/ות "כ מעגל חשמלי נפרד )כל נק' במעגל נפרד(, א/ים על גבי"שקע/ים" הנמצ = נפרד בית תקע מעגל (ה)

 גבוהה.נה בדרגת הג שמל נפרד אך אביזר הקצה מוגן מיםע מוגן שאינו בהכרח במעגל חבית תקאו אחר=  IP44בית תקע עם דרגות הגנה  (ו)

בין מחשבים,  –וללות נקודת טלפוניה, נקודת תקשורת או לחוד וכ נקודות ביחד )קומפלט( 3= )מחשב( טלפון חוץ/תקשורתטלויזיה/נקודת  (ז)

ינטרנט. א/ללא חיבור הדירה לרשת הטלפוניםבור לקליטת שידורי כבלים.  חיבור לקליטת שידורי חובה כאמור, ואפשרות לחי – נקודת טלוויזיה

 כולל כיסוי. 1מודול  55וקופסא  ועד נקודת ההכנה בקיר מריכוז התקשורת ת התקשורת תכלול צינור וחוט משיכהקודנ

 .(ןעמדת שומר לפי העניילנה או דלת כניסה למבלת כולל אביזרי קצה לתקשורת פנים )נקודה/ות מלאונקודת טלפון פנים )אינטרקום(=  (ח)

  מ"מ.  2.5, מחובר ישירות ללוח למפסק נפרד עם כבלים י נפרדשמלבי מעגל חעל ג בית תקע כוח = נקודת כח (ט)

ים לפי תקנות החשמל והתקנים דירה, יהיו מוגני מחדר המטבח, בחדר האמבטיה ובשטחי חוץ הנספחים לים ותאורה בשקעים, מפסק (י)

 ליים.הישרא
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שורת )מחשב( מריכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה תק הכנה לנק' באם לא צוין אחרת הכוונה לצנרת )"שרוול"( וחוט משיכה בלבד."הכנה"=   (יא)

למניעת ספק " )ספירלי(. "מפזר חום" ולא "תנור להט יותקן )באחריות הדייר(,דלת חדר הרחצה  מעלם נמצאת באם ההכנה לתנור חימו בקיר.

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

דליקים/מכבים את אותה/ם ם, אך מריחוק ביניהפרדים שונים הנמצאים בה/ות מאור הניתנות להדלקה/ כיבוי, משני אביזרים נקודנ =חליףמ (יב)

 מאור. נקודה/ות

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

ובר ישירות ון המטבח, מתחת למקום המתוכנן לכיריים. הנקודה תחבארלת פאזית תותקן נקודת תבדירת מגורים הכוללת חיבור תלת פאזי=  (יד)

 ע והמפסק בלוח החשמל הדירתי.. הנקודה תכלול את כל החיווט לרבות בית שק2.5/5חשמל ותחווט בכבל פאזי בלוח הלמפסק תלת 

 

 לה, במפרט מכר זה  או במסמך אחרבטבצויין כך תקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם )מובהר כי ציוד ומ

 ישה(.שצורף להסכם הרכ 

 

 

  בועה בחדר מדרגות.ומנגנון שבת לתאורת לילה ק .יש: ת מאורו ה קומתית: בכל קומה: נקודדרגות/ מבואחדר מ   3.7.1 

  יש. :קומתית צן מתוך הדירה להדלקת אור במבואהלח יש. ת אור:לחצני הדלק יש. גופי מאור:  

 כולל כיסוי. 1מודול  55וקופסא ההכנה בקיר כוז תקשורת ועד נקודת : נקודת התקשורת תכלול צינור וחוט משיכה מרין חוץ לפו ט 3.7.2 

 .,מזםז צליל: .לחצן פעמון: סוג: 3.7.3 

 , לפי דרישות הת"י.: סטנדרט: סוגקה/שקעאביזרי הדל 3.7.4 

לפי   קום:מי : יש דירהבתוך ה  ולל שקע רגיל(,)כדירתי ולוח תקשורת  מודולים( 6-ארת מקום פנוי להש )כוללרתי די  לוח חשמל 3.7.5  

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

     לל קוצב זמן.כו  : יש.חשמלי שמש/מים,  נקודת חשמל לדוד 3.7.6 

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

 , כולל לחצן לפתיחת דלת הכניסה הראשית בקומתשמע דיבור )אינטרקום .5 : כמפורט בטבלהמיקום: יש, רכת אינטרקוםמע 3.7.8 

 בחדר שינה הורים(. רלשמע ודיבוופומית  ,יסההכנ  

 ן.: איבמעגל סגור )נפרדת( ספתוויזיה נו ערכת טלמ 3.7.9 

  לקליטת טלוויזיה רב ערוציתים לחיבור לכבל הכנה :טלוויזיהידורי הכנה לקליטת ש 3.7.10 

 .  (אשר תספק שרות זה ערוצית -לחברת הטלוויזיה הרבללא ממיר וללא חיבור בפועל  אשר ישולם ע"י הקונה ישירות )   

 : חריםמיתקנים א     3.7.11 

 ננה ת במטבחים הפונים למרפסת שירות גם אם אי, לרבור ישיר לקיר חוץוורובחדרי שירות, בחדרים סניטריים ובמטבחים ללא א -          

 .קיר חוץ, לרבות רפפת כיסויון, יש להתקין צינור מצויד במאוורר מכני עד לסגורה בתריס ו/או בחל             

 . 3.5ם סעיף ראה גם תריסים בטבלת פתחי מל להפעלת התריס.נקודת חש כולל תריס חשמלי  -           

 תקשורת כולל שקע.ארון   -          

 .משולב בארון תקשורת ארון טלפוניה/ טלוויזיה -          

לסגירה  שקולתכולל תריס הגנה עם מ 4טר "בקוי עבור צינור פליטת אדים הכנה למייבש כביסה ומעבר חיצונ –במרפסת השרות   -

   והזנת חשמל.            

 מל הדירתית. המערכת תתאים לחיבור תלת פאזי ולרשת החשמל הישראלית ר ולבקרה של צריכת החשרכת לניטומע -            

 זנת תעריפי החשמל המשתנים.הותאפשר              

 המודד זרם חשמלי, יחידת תקשורת  ת כל רכיבמתבססה בלוח החשמל הדירתית אשר דידהמערכת תכלול יחידת מ             

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

  האנרגיהריכת הצג יציג לפחות את נתוני צ', מ 1.5במקום נגיש ובגובה  הצג יותקן בפנים הדירה בסמוך לדלת הכניסה             

 פית. והמצטברת ואת עלותם הכס השוטפת            
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 תקני קירור / חימום, בדירה:מ.        4          

 

 ן. אי מרכזי  דירתי מיני  מיזוג אוויר 4.1

    :תכלול אשר, יפאז תלת סטנדרטית אחת מרכזית מיני למערכת בלבד הכנה .1

 לכל וקצר יעיל ויראו פיזור המאפשר אחר או במיקום המסדרון או האמבטיה רחד רתתק לתחתית בצמוד למאייד נןתוכמ מיקום

 ;הדירה חלקי

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

 מוצא. כביסהה ז מסתורלניקו או רצפה למחסום המאייד ניקוז 3*  2.5 נפרד מעגל כוח שקע ,המתוכנן למעבה המיקום עדו למאייד

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

 .קיר המסדרון על טהתרמוסט למיקום עד המאייד ממיקום קיר לפיקוד ריק שרוול התקנת 3.

 .אוויר מיזוג מהנדס ידי על תהמערכ לתכנון בהתאם יהיה ההכנות וםמיק .4

 .המעבים / עבההמ למיקום ומוסתר מוצנע מיקום .5

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

 נקודת חשמל נפרדת הזנה ישירה מלוח החשמל. -

 ינור ייסגר במכסה.ה. קצה הצבדיר "ד ועד אל מחסום רצפה פעיל לממו מים, מנקודה בקיר מחוץ צנרת ניק -

 מוסתר ע"פ התכנון.ם מוצנע ומיקום המעבה יהיה במקו -

 .האווירכל ההכנות הנ"ל בהתאם לתכנון מהנדס מיזוג  -

 

 כלל מיזוג רמאפש אינו הדירה תכנון האוויר מיזוג מהנדס קביעת פי שעל ככל  ( לעיל.6) 4.1ור בסעיף לאממעבר  .: איןמזגן מפוצל 4.2

 כל את שתכלול הדירה חלקי ליתרת ים/ נים מפוצל/למזגן הכנה בנוסף  תבוצע ,כאמור אחת  מרכזית מיני תמערכ באמצעות קיהחל

 .מים וזניק וצנרת גז צנרת, חשמל צנרת לרבות הנדרשות התשתיות

  .איןמרכזית בבניין:  ון ממערכתמיזוג אויר דירתי הניז 4.3

   .ין: אעל בגזהפו תנור חימום   4.4

 )בחדרי רחצה(. .מוגן שקע הכוללת חימום לתנור נקודה תבוצע. : איןהפועל בחשמל תנור חימום  4.5

 .אין: רדיאטורים  4.6

 אין. :קונבקטורים חשמליים  4.7

 .אין: י חימום תת רצפת  4.8

 : אין.מיתקנים אחרים  4.9

 

 רי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן:סידו * .5

 .: יש)באם נרכש( במחסן  .שות הכבאותדרש ע"י ריככל שי: הבדיר לרים(:אוטומטית )ספרינקי אש ערכת כיבו מ 5.1  

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

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

 

   

 

 עבודות פיתוח ושונות: .6

 חניה 6.1 

                       מגרש;: בתחום הכולםבניה. לפי היתר ה: הבנייניםכל ל סך הכל מקומות חניה 6.1.1   
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  ;אין)לפרט(:  אחרחניות במקום                                  

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

 רשמי  תר, תימכר לרוכש דירה נכה )עם הצגת תג נכה החניה להיוח ובנספח כנית המגרש/סביבה/פיתבת חנייה לנכים כמסומן             

 נכה, בין כלל דירי הבית וגם לדייר שאינו נכה. העדר רוכש מטעם משרד התחבורה(, וב                                

 : יש. ורהרכת תאמע לפי הנחיות האדריכל. ,אבנים משתלבות /מוחלק בטון :חניה לא מקורה גמר רצפת 6.1.3  

 יש.: שכבי גישה לחניה מה 6.1.4  

 : לפי סימון בתכנית המכר.וםמיק חות.אחת לפ: לדירהמספר חניות  6.1.5  

  אין. :לחניהבכניסה מחסום  6.1.6  

    

 פיתוח המגרש 6.2 

 כניסה לשבי תכלול החיצונית הרחבה  .יןיבנ כלל סההכני למבואת עד מהרחוב חיצונית כניסה רחבת תתוכנן גרשהמ בתחום     6.2.1                    

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

   הריצוף יהיה  .תלבות/ אבן טבעיתגרנוליט/ אספלט/ אבנים מש /: בטון: חומר גמרמדרגות/שבילים 6.2.2  

 .ן בהירהניתן בעל גוו ככל 

  ,לבות/ אבן טבעיתבנים משת: אספלט/ אגמרחומר  .: ישמשטחים מרוצפים 6.2.3   

 גינון חסכוני במים בהתאם  כל הפיתוח()על פי תוכנית אדרי .יש :יהצמח)על פי סימון בתכנית  מצורפת(. .יש: חצר משותפת 6.2.4  

  ת.להנחיות משרד החקלאו                                

 דים בלבד )לא עצים מותרת שתילת צמחיה בעלת שורשים רדורת בטון מעל תק כולה(.) מעל תקרות בטון. חצר,   

 (. ולא צמחיה עמוקת שורשים   

 יש. כולל ראש מערכת ממוחשב.: משותפת רשת השקיה 6.2.5  

  .גן אין דירות: ר, צמודה לדירות הגן חצ 6.2.6  

 אין דירות גן.: ירות גן צמודה לדחצר הותפות, בפירוט מערכות מש 6.2.7  

 אין דירות גן.: ח מרוצף בחצר הצמודה לדירה/ות גן משט 6.2.8  

 פי היתר הבניה ודרישת הרשויות. לחומר: : ות של המגרש/חזיתגדר ב 6.2.9  

 .הולפי קביעת החבר הפיתוח המאושרתלפי תוכנית בגובה ממוצע    

 . יש (:בחלקה פתוחהקומה ת )קומת עמודים מפולש 6.2.10  

 

 מערכות משותפות .7

 כת גז: מער 7.1 

 מיקום המתואר בתוכנית המגרש או הבניין או, בתאום עם חברת הגז, ובגז צובר צעותבאמ סידור מרכזי הכנה לאספקת גז:    7.1.1  

  וקתה.להנחת צנרת הגז ותחזהנאה ת וזיק נהבמידת הצורך תינת המקומית. עפ"י דרישות הרשות

 הגז. בבעלות חברת הינם ,הגז כאמור צובר כי בזאת  מובהר   

 ;: ישמרכזי לדירה ממקורצנרת גז  7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4ראה טבלה : מיקום: יש. פקת גז בתוך הדירהצנרת אס 7.1.3  

 

 :סידורים לכיבוי אש 7.2 

 חות.ץ הבטייות יועבוי והנחע"י רשות הכי ככל שידרש :גותמערכת להפעלת לחץ בחדרי מדר 7.2.1  

 בטיחות.ע"י דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ ה ככל שידרש: ת/פרוזדוריםבמבואו מערכת ליניקת עשן  7.2.2  

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

 בטיחות.פי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ היש. ל :תכולתן כיבוי ו  עמדות כיבוי לרבות ארגזי  7.2.4  

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



 תר בניה מותנה בהי 
 "המפרט נערך לפני קבלת היתר בניה

ים רק ע"וכפו  י רשויות התכנון"ף לשינוי

 

                       ___________                                           ______ ______ 
 חתימת המוכר                                                              נהת הקו חתימ           

 

 , ג' ב'נספחים א',  

 32  וך מת 25 'עמ 23.01.2020ריך: תא /  חד' 5 /  1,2/ בניינים 10מהדורה מפרט מכר למשתכן  /  ע"ממשכנות אשקלון הצעירה ב /  מסד לאיכות הבניה

 

 

 

 ים משותפיםשטחיבוי בכיבוי )הידרנטים( וארונות כ, ברזי אש כיבוי ו  גילוי  מערכותכל סידורי הכבאות, לרבות רה: הע     

 ת לפי דרישות רשות הכבאות.ם וכמו מיקו  ם,פרטיי  או               

 

 אין.: בחניוניםור מאולץ אוור 7.3 

 אין.: הדירות( )להזנת מערכת מיזוג אוויר מרכזית 7.4 

 .אין כת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים:מער 7.5 

             הכניסה דלת ליד הקרקע בקומת ימוקמו רהדוא תיבות מיקום: שגוי. אר לדו 1לוועד הבית,  1לכל דירה,  :רתיבות דוא 7.6 

 .  816 י"ות ובנייה תכנון תתקנו לפי אלומיניום חזית בעלות ויהיו הבנייניםבמקבץ אחד לכל או  , בנייןכל ל                      

 : מיתקנים אחרים 7.7 

 ים לשימוש כלל  /חדר (,משותפיםבחלקים )מאגר מים, מערכות תאורה  ים,שנא ח.ת מים, סניקה ומשאבו מערכותגנרטור,   

 מתכננים והיועצים.תוכנית הלפי  קום וכמות:מי  .וכו' סמוכים לטובת הבניין בבנייניםאו  נים סמוכים,יובת בניבבניין ולט הדיירים  

 

 חיבור המבנה למערכות תשתית  .8

 ות המקומית.ות הרשפי הנחיל: חצרל נפרד מונה מים: יש; לבית אשי רמונה מים : יש; ור לקו מים מרכזי חיב 8.1  

 יש. חיבור לביוב מרכזי: 8.2  

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

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

   (.3.7.10 נה בלבד )ראה גם סעיף הכ .אין (:אינטרנט/ה)טלוויזי לרשת תקשורת  הבניין חיבור  8.5  

 יצועם בפועל עבודות שבבמחיר הרכישה.  כלוליםומכים, ניקוז, דרכי גישה, ת : כביש, מדרכה, קירותגרשפיתוח כללי הגובל במ 8.6  

 ית אינם באחריות החברה.קומיעשה ע"י הרשות המ  

   .ד(בלב 1, דחסנית )בבניין יש )מכלים טמונים( :אשפה מתקן לאצירת 8.7 
  

 .יש: מיקום למחזור אשפה 

 בלבד(. 1)בבניין  : ישי קומת )שוט( ופתח מצנח אשפה

 .הרשות המקומית ע"י: פינוי אשפה

 

 

 רכוש משותף  .9

 : הרכוש המשותף תיאור 9.1 

 המכר. משותפים בתוכניתבאם סומנו כ: ניה משותפיםת חמקומו     9.1.1   

 .יש: (חלקית פתוחה ועמודים, יסה)קומת כנ חלקית קומה מפולשת 9.1.2   

 ברה.חהלפי החלטת : לדירות מחסנים שאינם צמודים 9.1.3   

   מ"ר. 14 -מחות א פל :2בבניין   ,מ"ר 20 -לא פחות מ :1בבניין  בשטח: .: ישמבואה )לובי( בקומת כניסה 9.1.4   

 יש. : תיתקומ מבואה )לובי( 9.1.5   
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 .1 :2בבניין , 2 :1ניין בב)מספר(:  חדרי מדרגות 9.1.6   

 . 2 :2בבניין , 3 :1ן בבניי: מספר מעליות; : ישמעליות: יש; פיר מעלית 9.1.7   

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

 מ"דים.מ -םבים מוגנים דירתיייש מרח אין. :מ"ק/ מקלטמ 9.1.9   

 אין.: חדר דודים משותף 9.1.10   

 אחר שתדרוש רשות מוסמכת  וכל מיתקן, אריותמערכות סול :( כגוןותשותפמ ו/או: יש מערכות טכניות )פרטיות מיתקנים על הגג 9.1.11  

 . על פי כל הדין   

 .יש ;שטח ללא גינון  : יש.רשהמגושטח פתוח בתחומי  חצר 9.1.12   

 וחדרים טכניים, מרכז מחזור אשפה  כות לרבות תקשורתחדרי מער :ףם וחלקים נוספים של הבית שהינם רכוש משותתקני מי  9.1.13   

  מכר.ה מסומנים כרכוש משותף בתוכניותהרט בפרקים אחרים במפרט זה, כמפוומתקני אשפה ו   

 

 להוציאם מהרכוש המשותף: ין שא (מיםיבאם קי) חלק/ים 9.2 

 , )מילוט(.רגותי מד/חדר 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 ישה לחניה משותפת.ג 9.2.3   

 לובי בקומת כניסה. 9.2.4  

 ומתי.לובי ק 9.2.5  

 על הגג. המשותפים() חדר מדרגות אל המיתקנים השוניםגישה מ 9.2.6  

 גישה מחדר מדרגות אל חדר מכונות. 9.2.7  

 .)משותפים( טכני/יםים /מלובי קומתי לחדר גישה מחדר מדרגות או  9.2.8  

 .על הגג משותפים ס על ידי מיתקניםפו הת –חלק הגג  9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

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

 כרכוש משותף.ככל שיוגדרו ע"י החברה ים עט חניות פרטיות, חדרים טכניים וחלקקומות חניון למ: חלק אחר 9.2.12  

 

 

 

 בית משותף  9.3 

 בבית משותף או בבית חוק המכר דירות(, המוכר דירה  –)להלן  1974 – דדירות(, התשל") לחוק המכר 6בהתאם לסעיף  )א(  

 התקנון המצוי  של ו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראההמיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעת    

 אותו עניין; ואלה העניינים: המכר פרטים על ף לחוזהצרנים המנויים להלן, חייב לכלול במפרט או לענייייחסת לעניין מן ההמת    

 תף;וצאת חלק מהרכוש המשוה (1)    

 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה; (2)   

 ר אליו;ובשירותים המחויבים בקשתף שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשו (3)   

 בלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף;רי קסד (4)   

 ק המכר דירות;)א( לחו3כל עניין אחר שקבע שר השיכון בצו בדרך האמור בסעיף  (5)   
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 מי שהתחייב , כ)א( יראוהו, על אף האמור בחוזה המכרמוכר שלא מסר פרטים על עניין מהעניינים המנויים בסעיף  קטן  )ב(  

 ותו עניין יחולו על הבית  המשותף. בי את התקנון המצוי לגשהוראו    

 

 עורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה:שי  9.4

 של כל  ( לשטח 5ה )כהגדרתה ואופן חישובה כמפורט במפרט מכר זה פרק א' סעיף ר ליחס שבין שטח הדיריהיה קרוב ככל האפש 

 שיקול דעת י כפי שיידרש לפ הקשור ברישום הבית המשותף,אחר חס זה או בכל פרט זאת בכפוף לכל תיקון בי, ןיחידות הדיור בבניי  

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

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

 

 :ת בדבר ניהול הביתסדרי קבלת החלטו  9.5

 . 1969 -היה על פי הקבוע בחוק המקרקעין התשכ"טי 

 

 :בים בקשר אליו שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחוי  9.6

 ותף.המשבהתאם לתקנון שירשם, עם רישום הבית המכר ו/או בהתאם לדרישות הרשויות המוסמכות ום להוראות הסכם בהתא 

 

 ו שיוחזרו לרכוש המשותף(:א/)ו ים מהרכוש המשותף החלקים המוצא 9.7

 המצ"ב   אשר מסומנים בתוכניותמהרכוש המשותף השטחים הבאים  יוצאו, בהסכםמהאמור בעניין זה  ועמבלי לגר      

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

 תה של החברה.קביעבבית המשותף לפי  המשותף ויוצמדו לדירות כושמדות החניה שבתחום המגרש מוצאים מהרע .א

ה. וכן כל השטחים רכוש המשותף ויוצמדו לדירות שבבית המשותף לפי קביעתה של החברמההמחסנים בקומת המרתף יוצאו  . ב

 .צאו מהרכוש המשותף ואשר לא נמכרו עד מועד רישום הבית המשותף שהו

 לעיל(.   9.2.10 עיף מרפסות וגגות )למעט החלק כאמור בס .ג

 . ף משותמוצא מהרכוש האים חדר השנ .ד

 שבבעלות המוכרתכל החניות ו/או המחסנים לדירות, יוצמדו החניות והמחסנים לתא ו ככל שבעת רישום הבית המשותף לא יוצמד .ה

  .ט לעילכמפור

 

 

  ____________    ____________   _______ ________ ___ 

 רההחב/חתימת המוכר     יךתאר          חתימת הקונה          

 

 

 

 נספחים

 

 ת המשותףבימסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות ה ח א'ספנ
 הערות כלליות  נספח ב'
 טבלאות זיכויים נספח ג'

 .ת לתחזוקה'   הנחיות ראשוניודנספח 
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 לקונה ולנציגות בעלי הדירותמסמכים נוספים שיועברו  – 'נספח א 

 

 ט:בלתי נפרד של המפרכניות אלו יצורפו כחלק תו 10.1  

 דירה.ה)חיצוניות( של מידות של כל חדר ומידות כלליות הכוללת  1:50 -תכנית הדירה בקנה מידה לא קטן מ 10.1.1   

 המשותף בקומה.מון הרכוש הכוללת סי 1:100 -ן מקט הקומה בה נמצאת הדירה בקנה מידה לא תכנית 10.1.2   

 בקומה.כוללת סימון הרכוש המשותף ה 1:100 -ידה לא קטן מית קומה טיפוסית בקנה מתכנ 10.1.3   

 סימון הרכוש המשותף  הכוללת 1:100 -רתף בקנה מידה לא קטן מתכניות קומת כניסה/ קומות מפולשות; קומות מ 10.1.4   

 . 1:200 בצילום מוקטן לקנה מידה ו ניתן לצרף תיים מוצמדים; תכניות אלושטחים דיר   

 . 1:100 -טן מלא קומת גג בקנה מידה תכנית ק 10.1.5   

משותפת  חצרהכוללת סימון  1:250בלת היתר בניה בקנה מידה וגשה לרשות המקומית לקהתכנית המגרש כפי ש 10.1.6   

 נות צמודות.וגי

 

 לרבות על פיבהתאם לכל דין ש למסור שי ת ולחומרי הגימור,ורכלכל המע ושימוש ה יינתנו הוראות תחזוקהבעת מסירת הדיר 10.2  

 כר דירות בעניין:ק המחו   

 זוקת כל רכיבי הדירה על גימורם.חפעולות שוטפות לת )א(   

 ר, מערכות מיזוג אווייחות, מערכות בטרות המותקנות בדירה לרבות השי תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות )ב(   

 ה.באלמערכות אלקטרומכניות וכיוצא    

 פתיות, אם נדרשות.ותקון ביקורות שוטפות תדירות ואפיו )ג(   

 ת קשר.ספק ומספר טלפון ליצירתקנים בדירה, לרבות שמות יצרן/ת אחריות של ציוד ומערכות המוומפרט טכני ותעוד )ד(   

 

 גימור של של המערכות וחומרי הקה חזותכנית והוראות ת (1) ה בבנייןהראשונירה אשר לו נמסרת הדירה המוכר ימסור לרוכש ד 10.3  

 עניין:בהמכר דירות ק ופי ח ש חובה למסור בהתאם לכל דין לרבות עלן שיהבניי  

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

 מערכות מיזוג  ות,מערכות בטיחות, מעלית בבניין לרבות השירות המותקנול מערכות תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת ש )ב(   

 באלה.וצא ות וכימכניר, מערכות אלקטרו אווי   

 אם נדרשות. רות שוטפות ותקופתיות,ואפיון ביקתדירות ו )ג(   

 קשר. ספק ומספר טלפון ליצירת ת המותקנים במבנה, לרבות שמות יצרן/מפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכו )ד(  

 מיליה.יפקספר ומס לרבות מספר טלפון בניין, המערכות והפיתוחל הרשימת צוות המתכננים ש )ה(   

 חשמל ותקשורת, מערכות בטיחות ות בלבד של אינסטלציה סניטרית, ( למערכות המשותפAS MADEתכניות עדות ) )ו(   

 האמור רה מורים הנחיה בכתב ולפיה על רוכש הדיהמוכר יצרף למסמכים הא .ומערכות אלקטרומכניות במבנה ובפיתוח   

 מינויה. םעה של בעלי הדירות )הראשונה שתמונה( מיד עהקבונציגות הזמנית או למסור אותם ל   

 

 

 לעיל, יראו החברה   10.3ת וחומרי הגימור כמפורט בסעיף לקבל לידיו התוכניות והוראות תחזוקה של המערכו הראשון סרב הרוכש (1)  

 ות הבית ו/או חב' ניהול )באם תפעל  נציגש/ים אחרים לרבות ית למוסרם בכל זמן לרוכרשאחובתה לעשות כן. החברה תהא ב כעמדה        

 בניין(. ב       
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 הערות כלליות ואזהרות   –נספח ב' 

 הערות כלליות למבנה ולדירה 

 

  .יההבנהתקפים למועד קבלת היתר  ן הישראלי,קנות התכנון והבניה והתקהמוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות תכל  .1

ם התקינה בבניין מתקן הכנה לטלוויזיה אבבניין ו/או אנטנה מרכזית  )לא סלולרית( האנטנחובת התקנת מתקן להחברה תהא פטורה מ .2

 ין.להוראות כל ד פוף בכבלים ו/או צלחת לווין, בכ

או להימנע ירה על איטום המרתף, ו/לשמוט בכל פעולה הנדרשת ו/או המתחייבת באמצעות וועד הבית, ולנקלפעול בעצמו ו/או הקונה מתחייב  .3

עיל, לרבות אך לא רק, אי שתילת צמחיה בעלת שורשים חודרניים וביצוע ריסוס לסיכון לאיטום המרתף, כפי שפורט כדי  יש בהלה שמכל פעו

 .מניעת קינון חרקיםל תקופתי

  .רש בתקןאך לא פחות מהנד עוברותהן בה החלל בהן את צורת ו/או גו וישנו ה קלה ו/או סגירה אחרתבתקר יכוסו מערכות .4

בחיפוי קירות ו/או שיפולים לא יבוצע קיטום פינות . הנדרש בתקנים הישראלייםמווחים )פוגות( במידות לא פחות צוף יעשו מרובריבחיפוי  .5

 .ם()גרונגי

 ק, כבלים, לצורך מערכותבז ומי המבנה ו/או המגרש, לחברת החשמל,למניעת ספק יודגש כי באם תידרש החברה להעמיד שטח/ים בתח .6

ובזכות  לצורך גישה, כן ןלרבות שימוש במתקני הבניי גישה חופשית ים סמוכים, הקונה מתחייב לאפשרבניינים אחראו /המשמשות הבניין ו

 ים אלו.שטחו פטורים מתשלום מיסי ועד בית בגין ח/ים לרבות רצועות הקרקע למעבר כבלים. כמו כן יהיו גופים אלהשימוש והטיפול בשט

 אריזות פתוחות או סגורות.בלטים ריחות חריפים או רעילים, חומרים הפו תייםלאחסן במחסנים דירחל איסור חמור  .7

 רה הדירה לקונה.עבודות בדירה ע"י הקונה או מי מטעמו בטרם נמס יבוצעולא  .8

ים כלל הבניין. רי צנרת ואוורור, המשרתמעביכול שיהיו תקרות מונמכות, קורות ו רכשו ע"י הדייריםשי )ככל שקיימים(, במחסנים .9

 ובאופן שלא יפגע בשימוש ובתפקוד. חסנים בלבדמונפרד ל ם תעשה  מהרכוש המשותף חשמל למחסנינת ההז

אך לא  ים ליצור הפרעהג האוויר באם יותקנו באזור תליית כביסה, מקטינים החלל ועלולשל דוד המים החמים ויח' מיזו מםמיקו  .10

 פרט.במ פחות מן הקבוע

עומדת בדרישות רמת הרעש שלהם שיעשה שימוש רק ביחידות עיבוי  ע"י הקונה, ווירו מערכות מיזוג האבאם יסופקו ויותקנ .11

 התקנות לרעשים ומפגעים.

ה קוניטים או אביזרים כלשהם שיובאו ע"י הפרזק כלשהו שיגרמו לחומרי הבניין, כלשהי לאובדן, מחסור או נהמוכר לא יהיה אחראי אחריות  .12

הפריטים ,ל לטיב החומרים ו/או ביצוע העבודה לכל האחריות בגין אלה כו ,ר מכןרה ובין לאחבדי ת בין לפני התקנתםלדירה או לבניין, וזא

 ה בלבד.והאביזרים והתוספות הנ"ל תחול על הקונ

על מנת  הדירה לרשות הקונה וזאתדת לפחות בשלוש השנים הראשונות מעת העמהמוגן, באופן תכוף  חשוב להדגיש כי יש לאוורר המרחב .13

 .ופק מבטן האדמה והנמצא בקירות הבטון שמהם עשוי המרחב המוגןמבאגרגטים )חצץ(, ה אלהימצעלול ראדון אשר  י גזלסלק שריד

 סניםמח חניות, ,בשטחים פרטיים, כגון גינות צנרת או מערכות אחרות המשרתות כלל הדיירים במבנה ואשר יעברויתכנו שוחות ביוב או  .14

 כנני ויועצי הפרויקט. "י החלטת מתו עפספרן ומיקומן יקבעומרפסות פרטיות, מ

וז וכד'( וכן פתחי ביקורת, השייכים לכלל עוברות צנרות )מים, ביוב, ניקאו המחסן או החניה, יתכן ודירה, ה תירות ובסמוך לתקרק ברצפה, .15

 קים משותפים. הבניין, ומהווים חל

 יצוף זה.רשתלבת" עלולים לגרום לשקיעות בריחי "אבן מם בארכי נסיעה המרוצפיבילים, מעברים ואפילו דל שברכבים כבדים ענסיעה  .16

 ובכל מקרה זכויות הרוכש לא תיפגענה. ור הרשויות.יתכנו שינויים במספר מקומות החנייה ומיקומם בהתאם לצרכי התכנון ו/או איש .17



 תר בניה מותנה בהי 
 "המפרט נערך לפני קבלת היתר בניה

ים רק ע"וכפו  י רשויות התכנון"ף לשינוי

 

                       ___________                                           ______ ______ 
 חתימת המוכר                                                              נהת הקו חתימ           

 

 , ג' ב'נספחים א',  

 32  וך מת 30 'עמ 23.01.2020ריך: תא /  חד' 5 /  1,2/ בניינים 10מהדורה מפרט מכר למשתכן  /  ע"ממשכנות אשקלון הצעירה ב /  מסד לאיכות הבניה

 

 םלמרתפי חניה תת קרקעיי מ(,סה לרכבים המונעים בגז פחמימני )גפ"אסורה הכני .18

 בשטחים פרטיים או משותפים במרתף/ים. ימני )גפ"מ(,מבגז פחו לאחסן כל מתקן המופעל להתקין ו/א חמורבנוסף חל איסור  .19

[, תגברנה 08.12.2016 - 10דורה ]מפרט מחייב מחיר למשתכן מה 1ט להוראות נספח ג'רה בין הוראות המפרבמקרה של סתי .20

 .לכל דין פוף בכ הוראות הנספח,

תגברנה -"ההוראות"( לבין המפרט לעיל :ו/או המכרז )להלן הדיןהוראות החוזה ו/או  ראותה של סתירה בין הובמקרכמו כן,  .21

  ההוראות.

 

 

 

   זיכויים טבלאות   –' גנספח 

 

 יםיוז טבלאות זיכוריכ

 
 הערות מיוחדות

  08.12.2016  - 10תכן מהדורה ינוי והשיכון, מחיר למשהב במפרט המחייב של משרדך ורק הנדרשים אלו הינם א ריכוז זיכויים .1

  .כוללים מע"מלעיל המחירים הנקובים  .2
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 : מקרא

 יחידה.  -יח'

 מטר מרובע.  -רמ"

  מטר אורך.  -מ"א

 + עבודה. חומר לבן+ חומר שחור -טמפלקו

 בודד.  אחדריט פ -פריט

 

 יר בגין זיכוי בלבדמח  - נושא: ארונות מטבח, רחצה 

 
 
 
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
וי מחיר זיכ
 "חליח' בש

 סה"כ כמות

3.3.1 
תון/עליון, כולל ארון תח) לכלל ארונות המטבחזיכוי 

(, מטבח, חיפוי מטבח ברזמטבח, משטח עבודה, כיור 
 מכר.י התיאור שבמפרט הלפ

 6000 --- --- --- מפלטקו

3.3.3 
. כולל כיור אינטגרלי(, לפי כלליצה )בחדר רחצה ארון רח

 התיאור שבמפרט המכר.
  --- 600 --- לטקומפ

 

 
 .₪ 6000מ'  6באורך . ₪ 5000מ'  5-4באורך 

 
 בד בל יכוימחיר בגין ז -זרים א: קבועות שרברבות ואבינוש

 
 

 
 
 
 

 זיכויים  גיןיר במח  -חשמל/ תקשורת  נושא:
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 העבוד

 יח'
מחיר זיכוי 
 ליח' בש"ח 

 סה"כ כמות

   200 פריט מפלטקו לכיור רחצה, לפי התיאור במפרט המכר.סוללת ברז  3.6

   200 פריט קומפלט פרט המכר.יה, לפי התיאור במלאמבטסוללה,  3.6

3.6 
למקלחת, לפי התיאור , (3דרך )אינטרפוץ דרך -רב

 המכר. במפרט
   200 פריט פלטקומ
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סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר ליח' 

 בש"ח 
 סה"כ כמות

   72 ריטפ קומפלט יזיכו -ת מאור קיר/ תקרה נקוד 3.7

   125 פריט קומפלט זיכוי -בית תקע מאור  3.7

   75 פריט קומפלט זיכוי -נקודת טלפון  3.7

 

 :תקשורתלטבלאות החשמל/ות הער
 .(, במפרט המכר5)טבלה  3.7ות לאחר סעיף לליות כ.ראה הער1
 יכויים לפני ביצוע.מתייחסים לז חשמל/תקשורת . מחיר המחירון2
  

 




