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 מחיר למשתכן  - מפרט מכר

 1973-התשל"ג ,לפי חוק המכר )דירות( 

 ("החברה")להלן:  דמרי בניה ופיתוח בע"מ .י.ח:  בין להסכם נספח

 _________________  "זת  _ __________________   לבין:  

 _________________ "זת ____________________   או:  ו/

 ( הקונה"" :)להלן

 ("ההסכם")להלן:         _____/__/__מתאריך:  
 

 זיהוי פרטי   - א' פרק

 ______  :מס' בית ______ חוב: ר אשקלון:  ישוב .1

  63 מס' ה/ותחלקח.  369'גוש מס  69,70,72 מס'  ותה/חלקח.  363 'גוש מס .1.1

 .111 מגרש מס'  1006תמל/ מועדפת לדיור מס'  מפורטת תכנית .1.2

 . חכירה :הזכות שהקונה רוכש בדירה; ראל/רשות הפיתוחמדינת יש בעל הקרקע: .2

   רשות מקרקעי ישראל; שם המחכיר : .2.1

 . 9.2013.011 תחילת תקופת החכירה: , שנים 98: רהתקופת החכי .2.2

                            2קומהב    12 ':מס דירה .3

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

   כביסה, מסתור  מרפסת שירות ,אמבטיה, חדר רחצה הוריםפרוזדור, מטבח, חדר 

           מ"ר המחושב לפי כללים אלה:                 :שטח הדירה .5

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

 – לעניין זה 

NORTH BY DIMRI 

 111 מגרש מס' 

  טיפוס דירה

 5 ןבניי

  חדרים + ממ"ד 3  מס' חדרים 
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ש, בינה לבין שטח  לבין מה שמחוצה לה, לרבות בין הדירה לבין מרפסת שמקיר המפריד בין הדירה    –   "קיר חוץ" (1)

 ו תכנית אחרת;משותף בקומה או בינה לבין דירה א

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

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

 הדירה יהיה סכום שטחי כל המפלסים בדירה.   חרט השטח לגבי כל מפלס בדירה; שטית יחושב ויפובדירה רב מפלס  (ב)

מהלך    שטחו ( ג) כל  המשופעים  השל  המשטחים  כל  של  האופקי  ההיטל  לפי  בלבד  אחת  פעם  יחושב  בדירה  מדרגות 

 והאופקיים; השטח יצורף למפלס שממנו עולה מהלך המדרגות. 

יכללו רק השטחים   (ד) לנדרש בתקנות התכבחישוב השטח  ואגרות(,  שגובהם תואם  )בקשה להיתר, תנאיו  והבניה  נון 

 . "((תרילה)בקשה  ניהוהב התכנון  תקנות)להלן: " 1970-התש"ל 

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

מקורה באופן מלא)יותאם לדירה         מרפסת שמש מקורה בשטח:מתוכה    מ"ר;     ___יש__     :מרפסת שמש בשטח .6.1

 מ"ר;   ___ספציפית (

   מ"ר;        _____        בשטח: לא מקורה /חניה מקורה  .6.2

   מ"ר;               מחסן דירתי בשטח: .6.3

 ; מ"ר        אין   : מרתף דירתי בשטח .6.4

 ; מ"ר  איןגג מוצמד לדירה בשטח:  .6.5

 ;מ"ר    אין      : גינה מוצמדת לדירה בשטח .6.6

 ;מ"ר איןם או משמשים את הדירה באופן בלעדי: ים המוצמדישטחים נוספ .6.7

 :  לחישובי השטחים ערותה

1.  

 מרפסת חיצונית לדירה; שטחה של מרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא  –"מרפסת שמש"  1

 בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים העוברים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ או                                
 המעקים הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים של קירות הדירה הגובלים                                

 במרפסת.                               

שטחו של מחסן הוא השטח הכלוא בין קירות המחסן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר      .2
רק השטח שמתחת למחצית הרוחב    המחסן מפריד בינו לבין חלק של דירה אחרת ייכלל 

       של הקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף ייכלל שטח הקיר במלואו.
 שטחו של מרתף הוא השטח הכלוא בין קירות החוץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי                       .3

של דירה         ס"מ; כאשר קיר המרתף מפריד בינו לבין חלק 20מתחת לקירות החוץ בעובי   

קיר המרתף גובל  אחרת ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר; כאשר 
 כלל שטח הקיר במלואו. בשטח    משותף יי

  5%שטחה של חצר כולל את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סטייה בשיעור של עד  .4
 בין שטח הגינה המופיע במפרט המכר לבין השטח למעשה.    
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 לות:טיות קביס .7

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

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

 לעיל.  4והערה   6.6של גינה תותר סטייה גדולה יותר כמפורט בסעיף 

 בין מידות האבזרים במפרט ומידות האבזרים למעשה.  (5%) חמישה סטיה בשיעור של עד (ב)

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

 ., אשקלון10/37הרב נורוק כתובת:   ------------פקס 08-6744144טלפון 

 ------------------- דואר אלקטרוני: 

 ----------- פינטו יצחק"(: המהנדס)להלן: " השלד לתכנון האחראישם  .9

 ,אשקלון 29צה"ל כתובת:  -08-6724912פקס  08-6722233טלפון 

 -pintoing@inter.net.ilדואר אלקטרוני: 
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 פרק ב'.

 :תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואבזריה .1

הבניין או שטחים   יתחז  להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות אחרות בבניין, בתנאי שלא ישנו את  תרשאי  חברהה

 ברכוש המשותף.

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

 : הבניין תיאור

 . רוויה(בנייה בניין רב קומות ) .1.1

 דירות שלא למגורים.  איןדירות למגורים; בבניין  39  בבניין .1.2

 . פירוט הקומות בבניין וייעודה של כל קומה – 1מס'  טבלה .1.3

 

 הבניה. יייתכנו שינויים בטבלה בהתאם להיתר :ותהער

 

 חדרי מדרגות: .1.4

 ; 1חדרי המדרגות בבניין:  מספר

 ; גןו מ, לגג מגיע, סגורכל חדר מדרגות:  אפיון

 18- מעלית לכל התחנות מספר; 3: המעליות מספר; יש: מעליות .1.5

 כינוי / 

תיאור  

 קומה

קומות מתחת  

למפלס כניסה 

 קובעת

מספר  

דירות  

 בקומה

 הערות סוג השימוש 

קומת  

כניסה 

קובעת 

 לבניין 

 מבואת כניסה ראשית )לובי(, מחסנים, מגורים,  3 - 

 מערכות טכניות משותפות, מעליות, חדר מדרגות

ים, מעליות, חדר מדרגות, חדר דיירים  נומתק

רה ודרישת ומתקנים אחרים לפי קביעת החב

 הרשויות. 

 קומת קרקע

קומות  

 טיפוסיות

מבואה קומתית, מערכות טכניות  מחסנים, מגורים,  4 - 

מדרגות ומתקנים אחרים  משותפות, מעליות, חדר 

 לפי קביעת החברה ודרישת הרשויות.

 1-8קומות 

קומות  

 אחרות

מגורים, מחסנים, מבואה קומתית, מערכות טכניות   4 - 

דר מדרגות ומתקנים אחרים  משותפות, מעליות, ח

 .לפי קביעת החברה ודרישת הרשויות

 9קומה 

הכל   סך 

קומות  

 למגורים 

 קומות 10

 

הכל    סך 

קומות  

 בבניין

 קומות 10
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מהמפלס הנמוך ביותר של הבניין. קומת מגורים, קומת חניה וקומת עמודים מפולשת נחשבות   הקומות ימדד  מניין 

 משורתתבמניין הקומות. דירת דופלקס עליונה בת שתי קומות תיחשב כקומה אחת. לא תהיה בבניין קומה שאינה  

 לכל ,  קומה  בכל,  גישה  תהיה  ירהי כל המעליות. היציאה מהמעלית והכניסה לדירה יהיו באותו מפלס. מכל דיד  על

  . בבניין  המעליות

  ;(3 מתוך 1)במעלית   יש: שבת מעלית; 15, 8,8:מעלית לכל נוסעים פרמס

 . 'ש' / מ 2.5המעלית:  מהירות

ו/או עם חדר מכונות, פיקוד המעלית יהיה    מלית ללאותהיה חש   24.81  –המעלית תתאים לדרישות הת"י למעליות  

מאסף מטה מלא )בקומת הקרקע מאסף לשני הכיוונים(. קירות התא יצופו פלב"מ מלוחות אנכיים. על הקיר האחורי  

 27התא. ריצפת התא תצופה בגרניט או שיש בעובי של    בתותקן מראה מגובה המעקה ועד לתקרת התא ולכל רוח

צבועה בצבע סופי צבוע בתנור או תכוסה ע"י תקרה מונמכת ותותקן בה תאורה    התא תהיהת, תקרת  מ"מ לפחו

 ישירה או עקיפה.  

 .  אין :עמדת שומר .1.6
 

  חומרי הבניין ועבודות גמר: .2

                   ."מתועש" שיטת הבניה: ;לפי תכניות המהנדס: שלד הבניין  .2.1

  ;עפ"י קביעת המהנדס :שיטת הבניה ;ס"מ 20 -כ :עובי מזוין בטון  :חומר :רצפה ותקרה קומתית .2.2

  ;עפ"י קביעת המהנדס :עובי; עפ"י קביעת המהנדס :חומר: (1004)לפי תקן ישראלי מס'  דוד אקוסטיבי

 . (1004)ת"י מס'  בנין המגורים יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות תקן ישראלי למניעת החלקה :ריצוף

 ;בהתאם לקביעת המהנדס :יעוב, מזוין טוןב :חומר :תקרת קומה עליונה .2.3

 ;עפ"י קביעת המהנדס :חומר(: 1045)לפי תקן ישראלי מס'  בידוד תרמי

 ;קביעת המהנדסעפ"י  :עובי  ;מזוין בטון חומר: :גג הבניין  .2.4

  .עפ"י החלטת החברה עובי, עפ"י החלטת החברה חומר(: 1045)לפי תקן ישראלי מס'  בידוד תרמי

 ; "מתועש"  שיטת הבניה: ;ס"מ 17-כ :עובי, מירואו בטון ט \מזוין ו  בטון :חומר :קירות חוץ .2.5

 ;  ש"עס"מ או  7 -כ :עובי בלוק איטונג  :חומר(: 1045)לפי תקן ישראלי מס' בידוד תרמי 

 עבודות הגמר של קירות החוץ של בניין המגורים יהיו עפ"י התנאים בהיתר הבניה.

גלויה מכל סוג שהוא במעטפת החיצונ אלא אם כן נדרשת   ית של המבנה או בתוך חלקיולא תותר השארת צנרת 

 השארתה גלויה עפ"י דין. 

 : גימור קירות חוץ .2.6

 ; הבניהובהתאם להיתר  אבן נסורה חיפוי עיקרי: .2.6.1

   ;בהתאם להיתר הבניה ,יש טיח חוץ : .2.6.2

 . בהתאם להיתר הבניה חיפוי אחר: .2.6.3

 גלויה  השארתה נדרשת כן אם  אלא קיולח בתוך או המבנה  של החיצונית במעטפת שהוא סוג מכל גלויה צנרת תושאר לא
   .דין"י עפ

   קירות הפרדה בין הדירות: .2.7

 - בלוק שחור ו/או בטון  בלוק איטונג ו/או :חומר

 ; ס"מ 20 -כ :וביע

 :חדרי מדרגות .2.8

 ; ס"מ 20 -כ :עובי ;בטון :חומר קירות מעטפת: .2.8.1

  ; התקרה צבע אקרילי עד  וטיח    חיפוי בשיפולים )פנלים( כדוגמת הריצוף +  :רחומ פנים:ותקרות  גימור קירות   .2.8.2

  יבוצע בטיח וסיד.-גמר התקרות הבנויות

נסורה    :מדרגות .2.8.3 והתקנים הרלוונטאבן  לדרישות  לבן בהתאם  צמנט  או טרצו  פורצלן  גרניט  ובעלות   ים,יאו 

 ;  שיפולים תואמים לאורך המדרגות והפודסטים ופסים מחוספסים כנגד החלקה
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 ;ותבהתאם לריצוף המדרג ריצוף משטחים:

 ; או מאחז יד\ או בנוי ו\ו מתכת :חומר ;מאחז יד מעקה: .2.8.4

 ;עליה לגג טכני עליון באמצעות סולם דרך חדר מדרגות, –יש  עליה לגג: .2.8.5

 .סיד סינתטי+ טיח  גמר תקרות: .2.8.6

 .דין כל הוראות פי על יבוצע והמעלית מדרגות לחדרי האקוסטי הבידוד

 מבואה )לובי( קומתית: .2.9

לגובה משקוף  )שיש( או קרמיקה או גרניט פורצלן, עד    חיפוי קשיח דוגמת אבן נסורה  גימור קירות פנים: חומר:

  ;מעל לחיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע אקרילי עד לתקרה הדלתות

 ,או תקרת משנה או תקרה דקורטיבית טיח וסיד סינתטי :ר תקרותו מיג

 . או בגרניט פורצלן נסורה אבן ריצוף:

 מבואה )לובי( כניסה:   .2.10

עד    לפחות  ,או קרמיקה או גרניט פורצלן  )שיש(  אבן נסורהחיפוי קשיח, כדוגמת    חומר:  :רות פניםגימור קי .2.10.1

 . גובה משקוף דלת הכניסהל

 ;  מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע אקרילי

נסורה    :המבואה  ריצוף מסוגאו  )שיש(  אבן  פורצלן  אריחים  מ  גרניט  יפחת  לא  בודד  אריח                                  -)שטח 

 ; מ"ר(  0.64

 . או תקרת משנה או תקרה דקורטיביתסינתטי סיד   + טיח תקרות: רו מיג

לבניין  .2.10.2 כניסה  מזוגגדלת    חומר: ;יש   :דלת  פתיחה  ת,אלומיניום  מערכת   בעלת  ע"י  הנשלטת                    חשמלית 

 . אינטרקום ומחזיר שמן

 מרתף חניה: .תמזוגג אלומיניוםמתכת או  חומר: . יש : דלת כניסה נוספת למבנה

 . 6ו 5-  : םיש בבנייני 

 ;סינתטי טיח פנים או בטון צבוע בסיד גימור קירות פנים מרתף:

 . או אבן משתלבת בטון מוחלק גימור רצפת מרתף:
 

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

 גובה הדירה:  .3.1

 ; מ' .702 –לא פחות מ  תחתית התקרה:גובה הדירה מפני הריצוף עד 

 ;מ' .052 – לא פחות מ  גובה פרוזדור:

אך לא פחות   למעט מתחת לתקרות מונמכות, בליטות, קורות, מערכות וכדומהמ'    2.05-לא פחות מ  בחדרי שירות

 .מהדרוש בתקינה

 ;אין גובה חדרים על הגג:

 ; אין גובה עליית גג למגורים:

 ;אין למגורים: גובה מרתף המשמש 

קורות, מערכות   מ', למעט מתחת לתקרות מונמכות, בליטות, 05.2 – לא פחות מ רים:ובה מרתף המשמש לא למגו ג

 .אך לא פחות מהדרוש בתקינה וכדומה
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 .המשמשים אותה או לה בדירה ובשטחים המוצמדים וגימורםרשימת חדרים  – 2טבלה מס'  .3.2

 תיאור

 ה טור  ד'טור  טור ג' טור ב' טור א'

 צוףיר גמר קירות ותקרות  ומר קירות ח
מידות  

 הערות האריחים 

 מבואה .1

 

בטון /בלוקי  
בטון/ בלוקי  

בטון תאי/ בלוקי  
 גבס

 טיחטיח; קירות:

 ; צבע אקרילי גמר:

טיח + סיד    בלבד: תקרות
 . סינתטי

 

גרניט  
 פורצלן 

 סוג א' 

60 X 60  ס"מ 
 ראה הערה 

 
 פרוזדור .2

 

בטון /בלוקי  
בטון/ בלוקי  

בטון תאי/ בלוקי  
גבס או לוחות  

 גבס

   טיח   ת:רו קי

 ; צבע אקרילי גמר:

טיח + סיד    בלבד: תקרות
 . סינתטי

 

גרניט  
 פורצלן 

 סוג א' 

60 X 60  ס"מ 
 ראה הערה 

 . חדר דיור 3

 

בטון /בלוקי  
בטון/ בלוקי  

בטון תאי/ בלוקי  
גבס או לוחות  

 גבס

   טיח   קירות:

 ; צבע אקרילי גמר:

טיח + סיד    בלבד: תקרות
 . סינתטי

גרניט  
 פורצלן 

 סוג א' 
60 X 60  ס"מ 

 ראה הערה 

          ינה                                            ש. חדר 4
 הורים

 

בטון /בלוקי  
בטון/ בלוקי  

בטון תאי/ בלוקי  
גבס או לוחות  

 גבס

   טיח   קירות:

 ; צבע אקרילי גמר:

טיח + סיד    בלבד: תקרות
 . סינתטי

גרניט  
 פורצלן 

 סוג א' 
60 X 60  ס"מ 

 ראה הערה 

 חדר שינה   .5

 

בטון /בלוקי  
בטון/ בלוקי  

בטון תאי/ בלוקי  
גבס או לוחות  

 גבס

   טיח   קירות:

 ; צבע אקרילי גמר:

טיח + סיד    בלבד: תקרות
 . סינתטי

גרניט  
 פורצלן 

 סוג א' 
60 X 60  ס"מ 

 ראה הערה 
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 תיאור

 ה טור  ד'טור  טור ג' טור ב' טור א'

מידות   צוףיר גמר קירות ותקרות  ומר קירות ח
 הערות האריחים 

 בטון מזוין . ממ"ד6

 

 +פיקוד העורף לפי הנחיות 

 .צבע אקרילי

 

גרניט  
 פורצלן 

 סוג א' 
60 X 60  ס"מ 

 

 טבח. מ7

בטון /בלוקי  
בטון/ בלוקי  

בטון תאי/ בלוקי  
גבס או לוחות  

 גבס

 

   טיח   קירות:

 ; צבע אקרילי :גמר

או פורצלן מעל ארון  \קרמיקה ו
 ; מ'  0.6מטבח תחתון בגובה 

טיח + סיד    בלבד: תקרות
 . סינתטי

גרניט  
 פורצלן 

 סוג א' 

60 X 60  ס"מ  

                        חדר  .8
                רחצה
 הורים

בטון /בלוקי  
בטון/ בלוקי  

בטון תאי/ בלוקי  
 גבס

טיח + סיד    :תקרות בלבד
חיפוי עד גובה   :סינטטי, קירות 

קו משקוף הדלת לפחות ,מעל  
טיח+צבע    –החיפוי ועד לתקרה 

 אקריאלי 

ראה הערות  -גודל האריחים
 לטבלה זו 

גרניט  
סוג  פורצלן 

 א

33 X 33   ס"מ
30 X 30ס"מ  

   חדר          .9
 בטיה מא

בטון /בלוקי  
בטון/ בלוקי  

בטון תאי/ בלוקי  
גבס או לוחות  

 גבס

טיח + סיד    :תקרות בלבד
מרפסתחיפוי   :סינטטי, קירות 

עד גובה קו משקוף הדלת  
לפחות ,מעל החיפוי ועד לתקרה  

 טיח+צבע אקריאלי  –

ראה הערות  -גודל האריחים
 לטבלה זו 

גרניט  
סוג  פורצלן 

 א

33 X 33 ס"מ  
30 X 30ס"מ  

 מרפסת דיור .10

 

בטון /בלוקי  
בטון/ בלוקי  

בטון תאי/ בלוקי  
גבס או לוחות  

 גבס

 

)גימור קירות   2.6ראה סעיף 
 ;חוץ(

במרפסות גמר הקירות יהיה  
כדוגמת כלל החזיתות ללא  
תשלום נוסף. עיצוב מעקות  

  אחרת  נדרשהמרפסות )באם לא 
( מעקה  עפ"י תנאי היתר הבניה

אלומיניום משולב עם זכוכית  

גרניט  
 פורצלן 

 סוג א 

 ס"מ 33*33

 ס"מ 30*30

 

 



ד  ו מ  9|  ע

 

 עיר היין   –אשקלון  

 תיאור

 ה טור  ד'טור  טור ג' טור ב' טור א'

מידות   צוףיר גמר קירות ותקרות  ומר קירות ח
 הערות האריחים 

תואמת לדרישות התקנים  ה
בנוי כדוגמת  הרלבנטיים או 

 . החזית

           מרפסת .11
 שירות

בטון /בלוקי  
בטון/ בלוקי  

בטון תאי/ בלוקי  
גבס או לוחות  

 גבס

טיח + סיד    :תקרות בלבד
 ; צבע אקרילי :סינטטי, קירות 

   .מידות אריחי חיפוי: אין

  גרניט
סוג   לן פורצ

 א

 ס"מ 33*33

 ס"מ 30*30

 

 

 קומתי  מחסן .12

בטון /בלוקי  
בטון/ בלוקי  

בטון תאי/ בלוקי  
גבס או לוחות  

 גבס

קירות ותקרות: טיח + צבע  
 . פוליסיד

גרניט  
 פורצלן  

אריחים  
במידות עפ"י  

החלטת 
 חברהה 

 

 
 :2מס'  הערות לטבלה

 

י גבס או לוחות גבס בתנאים להלן: בלוק\בלוקי בטון תאי  \קי בטוןבלו\בדירה יהיו עשויים: בטון  קירות ומחיצות פנים -

ק"ג למ"ק    12בצפיפות של לפחות    2מ"מ לפחות. בידוד "  70מ"מ לפחות, רוחב פרופילים    0.6עובי דופן הפרופילים  

יצה דו  מ"מ לפחות )מח  12.5חות בעובי  לו  2מינראלי(. מכל צד של מחיצת גבס יהיו אחד מאלה:  \זכוכית\)צמר סלעים

מ"ק לפחות(,  \ק"ג    1000מ"מ לפחות, מחוזק ומשופר לנגיפה בעל צפיפות גבוהה )   15.9וח בעובי  קרומית( או לחלופין: ל

 ספק לוחות. \פרטי הביצוע יהיו בהתאם להוראות ומפרטי היצרן

 הקירות ייבנו מבלוקים המוגדרים "כעמידים למים" ע"י היצרן או מבלוקי בטון. בחדרי רחצה -

 קרות והקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון הת"י. עי התכל צב -

  כבישה :אריחים מיוצרים  314"י  בתחלקי הדירה ומרפסות יותקנו אריחים מסוג פורצלן )גרניט פורצלן ( עפ"י הגדרתם    כל

תקינה והחקיקה ( .האריחים יהיו מסוג א' העומד בדרישות ה    BIA)כינוי    0.5%-שספיגותם הממוצעת אינה גדולה מ

 סדרת ייצור בהתאם לדגם ולגוון שנבחרו ע"י הקונה.   ותקנו אריחים אך ורק מאותההרלבנטיות. בכל מידת אריח י

 ס"מ מחומר הריצוף למעט בשולי הקירות וחזיתות מחופים, בגב ארון המטבח, ארונות ואזורים   7: בגובה שיפולים  -

 פוי קשיח. בהם קיר החוץ מחופה בחיטכניים, למעט במקומות 

-  

חדרי מגורים:  התנגדות להחלקה    –  2279, יעמדו בדרישות ת"י  בדירה ובבניין, לפי ייעודם  סוגי הריצוף המותקנים -

9-R,  :10חדרי רחצה-R ,:11 רצפת תא מקלחת-R.  

 

 . , למעט :חדרי רחצה, שירותי אורחים, אזור שירות, מרפסת דיור, מחסניםס"מ X 60 60בגודל  :ריצוף בכל הדירה -

 ס"מ  33X33ס"מ ,  30X30אריחים במידות  :דיור ובמרפסת שירות אזור,  שירותים, ריצוף בחדרי רחצה -

מ"ר ומעלה על המוכר להציע בנוסף למידות האמורות לעיל אריחים שלפחות מידת צלע אחת   15ששטחן    במרפסות -

 ס"מ לפחות.  60בהם היא 

 בחירת החברה.  מסוג פורצלן במידות לפי –במחסנים  -

 י קירות יהיו מאריחי קרמיקה או פורצלן סוג א' העומד בדרישות החקיקה והתקינה הרבלנטיות.פוחי -

 )בחירת סוג האריח הינה להחלטת המוכר(  -
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 בכל מידת אריח יותקנו אריחים אך ורק מאותה סדרת ייצור בהתאם לדגם ולגוון שנבחרו ע"י הקונה.  -

 חירת הקונה אריחים בשלוש מידות שונות לפחות: יציע לבהמוכר  : ומטבח ותיםבחדרי רחצה, שיר חיפוי קירות -

ס"מ.   15*60ס"מ ,  20*60ס"מ ,  25* 50ס"מ ,  20*50ס"מ והמידות האחרות תוצענה מבין אלה :    60*30מהן תהיה  אחת   -

המוכר יהא רשאי להציע בהסכמת הקונה ,אריחים במידות דומות למפורט וכן במידות נוספות ללא כל שינוי במחיר  

 הדירה. 

חיפוי קירות תואם    –  BIס"מ לפחות לכל אורך משטח העבודה. כאשר התנור אינו ביחידת    60: בגובה  חיפוי במטבח -

  החיפוי   מעלמ' מעל הריצוף(.    1.50בקו הסף העליון של החיפוי הקרמי ועד הרצפה )גובה    –מאחורי התנור וסביבו  

 .  אקרילי צבע+  טיח: ובקירות

חיפוי קירות במידות לבחירת הקונה ללא שינוי מהמחיר עד לגובה קו משקוף    :אמבטיה ובחדר רחצהחיפוי בחדר   -

 .אקרילי צבע+  טיח: לתקרה ועד החיפוי מעלהדלת לפחות. 

 .אקרילי צבע+  טיח: החיפוי מעלמ'.  1.50חיפוי קירות במידות כמפורט בחדרי רחצה עד גובה בחדר שירותים:  -

  ר קירות.ידוד אקוסטי וחיפוי זהה לגמתבוצע סגירה מובנית כולל ב לצנרת גלויה -

      באזורים רטובים ייאטמו לפי הוראת כל דין ולפי דרישת התקנים הרלבנטיים למניעת מעבר   הקירות הרצפות והנקזים -

 בניין/חדרים סמוכים.  מים לחלקי

-  

-  

-  

גוונים מכל  \דוגמאות  3  -סדרות של ריצוף, ו  4ציג לקונה  ת  חברהה  לכל מידת אריח המיועד לריצוף  :גוון האריחים -

 בהיר ניטרלי.   , לפחות אחד מהם בגווןגוונים נפוצים ושכיחים בשימוש בדירות מגורים \דרה התואמים לדוגמאותס

        (. המוכר יציג לקונה בחירה בין שני גוונים של LAPPATOלפחות אחת מבין הסדרות תהיה בגימור מבריק חלקית )

)פוגות( ב )למילוי מישקים  ב ביותר לגוון השולט של האריח אחרת בגוון קרוין אריחים(: אחת בגוון אפור והרובה 

 שנבחר ע"י הקונה.  

דוגמאות/גוונים    3-סדרות של ריצוף ו  4המוכר יציג לקונה לכל הפחות,    לכל מידת אריח המיועד לריצוף המרפסות,

רים. לפחות אחד מבין הגוונים המוצעים  מכל סדרה התואמים לדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים בשימוש בדירות מגו

ניטרלי, בגוון /דוגמא תואמת לגוון /דוגמא שנבחר ע"י הקונה    יהיה בגוון בהיר  אחד מהם דמוי פרקט ואחד מהם 

 לשימוש בדירה. 

דרה התואמים  גוונים מכל ס\דוגמאות 3 -סדרות של ריצוף, ו 4ציג לקונה ת חברההלכל מידת אריח המיועד לחיפוי  :

 בהיר ניטרלי.  , לפחות אחד מהם בגווןירות מגוריםם ושכיחים בשימוש בדגוונים נפוצי \אותלדוגמ

או עד גובה "אריחים שלמים", לפי החלטת   מפרט המחייבגובה חיפוי הקירות יעשה לגובה המצוין ב  :חיפוי קירות -

  אך לא פחות מהמצויין במפרט. החברה

אבן היא חומר טבעי, שעלולים  פרטי( יש להביא בחשבון שה/)ככל שיותקנו בשטח המשותף :אריחי אבן טבעית .1

  ולכללי  התקינה לדרישות   בכפוף  הכול  (2חלק  5566גידים והבדלי גוון ומרקם )מתוך ת"י להיות בו נימים, 

 המקצוע 

 למניעת ספק יודגש כי לא יבוצע ליטוש ו/או הברקה ע"י החברה ע"ג הריצוף בדירה. :ליטוש/הברקה -

 __אין_____) :ות/קורהרגולה, פ -

               . החזית   כדוגמת  בנוי  או  הרלבנטיים   התקנים  לדרישות  התואמת  זכוכית  עם  משולב  אלומיניום  מעקה  :מעקה -

 . 1142לא פחות מדרישות ת"י : בגובה
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 :ארונות .3.3

 

 BI,כולל יחידת בכל דירה יותקן ארון מטבח תחתון הצמוד בכל אורכו לקירות המטבח ארון מטבח תחתון: .3.3.1

הכנה  ,  המתאים להתקנה שטוחה של כיורח  פתחיתוך  תושבת לכיור,    ,מדפים  מגירות,  דלתות  יכלול   הארוןן  ארו

( וחיתוך  לכיריים מובנות  להתקנה שטוחה  פתחתושבות  הכנה  מתאים  להצתה(,  ונק' חשמל  לבישול  גז  נק'   ,

 . למדיח כלים

 ס"מ 60-ות ,יהיה כעומק הארון,כולל חזית הדלת

 ס"מ מעל פני הריצוף 90-שטח העבודה יהיה כגובה סף עליון של מ

(    בנויה  הגבהה  תותקן  הארון  בתחתית  של  רטיבות  למניעת  למים  עמיד  ובחיפוי"מ  ס  10-כ  של  בגובה)סוקל 

 הארון  תחתית

מ  אורך  לכל פחות  לא  בעובי  עבודה  לבחירת הקונה משטח  יותקן  או -ס"מ   02הארון התחתון  מאבן טבעית 

, 1,2)חלקים    4440"י  ת  הרלוונטיים  התקנים  לדרישות  העונה( ,    ערך  שווה   או   רקיספולימרית )כדוגמת אבן  

 להתקנה  יותאם,המשטח    היקפם  בכל  הארונות  לחזית  ביחס"מ  ס  2  של  בהבלטה  שוליים(,עם    העניין   לפי

 רשאי .הקונה  המוכר  ידי  על  ייבחרשטוחה של כיור.בהיקף המשטח יותקן קנט עליון מוגבה,שאופן עיבודו  

 . המשטח היקף בכל מים אף,כולל  הנדרש,ככל  המשטח בחזית עיבוד עם מוגבה קנט ללא התקנה להעדיף

מתוך מגוון דוגמאות שיציגו המוכר ו/או הספקים שיבחר המוכר   הקונה לבחירת יהיה במטבח עבודה משטח

 . ניטרלי רגוונים לכל הפחות ,ואחד מגוונים אלו יהיה בהי 3; המוכר יציג בפני הקונה 

 תחתון  מטבח ארון  מבנה

 מ"מ לפחות.  18-17גוף הארון והמדפים יהיו מעץ לבוד )סנדוויץ (בעובי 

 מ"מ לפחות.  6-5)דיקט ( בעובי גב הארון יהיה מעץ לבוד 

 /לוחות פוסטפורמינג.   MDFדלתות הארון תהיינה עשויות עץ לבוד )סנדוויץ ( /

הו ולכל עומקו , המגירות תהיינה בעלות מסילות ס"מ לפחות ,לכל גוב  60הארון יכלול יחידת מגירות ברוחב  

 ת ממתכת. טלסקופיו

ש ,ולא יותר.ביחידת הפינה של הארון , יותקנו פתרונות ארון המטבח התחתון יכלול פינה אחת בלבד ,אםנדר

 מכניים לאחסון נשלף כדוגמת מג'יק קורנר או ש"ע.

 האורך המזערי של ארון המטבח התחתון לא יפחת מהמצוין: 

 מ"א;  5- חדרים  4-חדרים ו 3ות דיר

 מ"א. 6- חדרים ומעלה  4.5דירות 

  1פציפי , המוכר יהיה רשאי להציע לדייר להמיר עד  מעלה ,בהתאמה לתכנון המטבח הסחדרים ו  4.5בדירות  

מ"א   5מ"א ארון מטבח עליון.כלומר ,אורך ארון המטבח התחתון יהיה לפחות    2-מ"א ארון מטבח תחתון ב

 מ"א.  2טבח  העליון יהיה לפחות ואורך ארון המ

 החליט הקונה לקבל את הצעת  המוכר ,יתוכנן הארון העליון כמפורט להלן: 

 הארון יהיה רציף והמשכי ללא פינות.( 1)

ס"מ ובתנאי    60עליון יהיה    ס"מ לפחות.ניתן שגוארון  30ס"מ לפחות ועומקו    75(גובהו של ארון עליון יהיה  2)

 תהיה כלפי מעלה )מנגנון קלפה (  שפתיחת הארונות העליונים

 ( ארון מטבח עליון יכלול לפחות מדף אחד לכל אורכו.3)

 ( מבנה וציפוי הארון המטבח העליון יהיה בהתאם לדרישות המפרט לגבי ארון המטבח התחתון.4)

  1בח הספציפי ,המוכר יהיה רשאי להציע לדייר להמיר עד  חדרים ומעלה ,בהתאמה לתכנון המט  4.5בדירות  

 מ"א ארון מטבח תחתון שאינו צמוד לקירות המטבח )"אי" / "חצי אי " (. 2-ארון מטבח תחתון ב מ"א

בהתאם  זה  ארון  ,יתוכנן   " אי  "חצי   /" "אי  כדוגמת  תחתון  לארון  המוכר  הצעת  את  לקבל  הקונה  החליט 

 א בכל היקף הארון.להוראות המפרט בתוספת גמר מל

 עמיים באורך הארון.אורך קיר המטבח  ; פינה מחושבת פמידות אורך הארון התחתון תימדד ל
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באורך   ייכללו  הארונות  בתוך  ,המשולבים  מקרר  ,למעט  וכיו"ב  כיריים  ,תנור,  למדיח  המיועדים  חללים 

 הארונות.

הינ תחתון  בארון  מובנים  וכו'  מדיח,תנור  של  בפועל  והתקנה  שלא תכנון  הדייר  הקונה.החליט  בהחלטת  ם 

,על המוכר   ,בלהתקינם  ומדפים  ,לרבות דלתות  מקומות שיועדו להתקנת לספק את ארון המטבח בשלמותו 

 הכלים החשמליים המובנים )ללא חללים ( ולרבות הכנות הנדרשות.

חלל שמתחת  לרוכשים המבקשים להתקין ארון מטבח במקום המיועד למדיח ,ניתן  שההכנה למדיח תותקן ב

גן מים  די של מדיח לביוב ולסיפון קערת המטבח ושקע חשמלי מולכיור המטבח .ההכנה תכלול  ברז,חיבור עתי

 מותקן לפי תקנות החשמל )כנדרש בפרק החשמל של המפרט (.

 ופרזול  ציפוי

 ציפוי חיצוני :פורמאיקה / פוסטפורמינג. ידיות מתכת.

 רמאיקה.ציפוי פנימי וגמר מדפים : מלמין או פו

ם שונים לבחירה, אחד מהם בצבע בפני הקונה לפחות חמישה גווני  ציפוי חיצוני :על המוכר להציג  :  ציפוי  סוגי

 לבן ואחד מהם בגוון בהיר ניטרלי. 

 גוון לבן.  :ציפוי פנימי  

 .לבחירת הקונה תלוי או מונח יח' ארון :(ם)למעט חדר שירותי בחדרי רחצהארונות  ..א3.3.2

גוף:  ארונות  אורית - ב310EN  תקן  לפי   5P  ברמה  במים  עמידה  או סיבית  M.D.F',  סנדוויץ:   אורך. מידות: 

 שיש  /מחרס  אינטגרלי  עבודה  משטח,  מחלידים  בלתי, צירים  מדפים  ,דלתות  כולל  לפחות"מ  ס  80  של  מינימאלי

 . ס"מ  X 25 45שמידותיו לפחות  בכיור משולב קוורץ נאואו \ו

-  

 . אין: אחרים ארונות .3.3.2

 :ממרפסת השירות - מיתקנים לתליית כביסה .3.4

  חבלי   5,  מ' לפחות  1.6  -חבלים באורך כ  +   + גלגיליות  לוונותומתכת מג  זרועות,  יש:  היית כביסמתקן לתל  :תיאור

 . ס"מ לפחות 800 - הכביסהאורך חבלי , ס"מ לפחות 120כביסה מפלסטיק או מתקן מתרומם באורך 

 . UVכל המתקנים והחבלים יהיו עמידים לקרינת  -

גישה ישירה למתקן תליית הכביסה. הפתח יהילמרפסת השירות יהיה פתח לאוויר חוץ, אשר ממנו   - ה סגור תהיה 

יהיו כאל ואופן פתיחתו  כי לא תתאפשר סגירה בתריס בלבד. מידות רוחב החלון  לפתיחה. מובהר  ה בחלון הניתן 

ס"מ והגישה מול הפתח    75- מהמאפשרים לאדם בוגר תליית כביסה והגעה לכל רוחב מתקן תליית הכביסה ולא פחות  

 לחלוטין.  תהיה פנויה

סף תחתון של הפתח לא יעלה על הגובה הנדרש עפ"י כל דין והתקנת מתקן תליית הכביסה תהיה בצמוד לסף התחתון  -

מתקן אחר באופן שיפגע בתליית הכביסה או בגישה החופשית לכל אורך של הפתח. לא יאושר למקם דוד דירתי /  

                  המתקן.

 . 5100או פח העומד בת"י מס' אלומיניום  :חומר ;סבכה: צורה ;יש :תיאור מסתור כביסה:

 . לפחות "מס 60הנישה לתליית כביסה  עומק :מידות

 יותקן משטח הפרדה מבטון שינוקז למערכת איסוף מי גשם של הבניין. הכביסה בתחתית מסתור 

בה נמוך  יהיה  המשטח  של  העליון  הדירה.  30מפלס  רצפת  מפלס  מפני  לפחות    טכניות   מערכות  לשלב  ניתן  ס"מ 

יובהר כי   .מ' לפחות    1.30בגובה    כביסה  לתליית"ר  מ  1.7  לפחות  של  פנוי  שטח  שיישמר  ובתנאי   הכביסה  במסתורי

ידי הרוכש  השירות  במרפסת  שיותקנוהטכניות    המערכות  רכיבי  מספרו   לגודל  אחראיתאינה    החברה  שטח ול   על 

  .לכך בהתאם שיישאר כביסה לתליית הפנוי
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 : ות, חלונות ותריסים בדירהרשימת דלת – 3טבלה מס'  .3.5

 
 

 תיאור

 טור א' 
 דלתות 

 טור ב' 
 חלונות

 טור ג' 
 תריסים 

סוג  חומר  כמות ומידה 
סוג  חומר  כמות ומידה  פתיחה 

חומר   חומר  כמות ומידה  פתיחה 
 שלבים

סוג 
 פתיחה 

 1 מבואה . 1
2.05 x 1.00 

  מתכת ביטחון
תואמת לת"י  

  5044מס' 
*פירוט מתחת  

 לטבלה 

 
        הרגיל

     1 חדר דיור .2
2.18 x 2.40 

 אלומ' מזוגג
 
 

נגרר   
  ' אלומנ  כ.ע.כ

 מזוגג 

 בעל
  ויטרינה 

ונגרר 
  כ.ע.כ
 

1 
2.18 x 2.40  'אלומ'  אלומ 

גלילה   
 +שמליח

מנגנון  
פתיחה  

 ידני 

 .   חדר 3
 שינה       
 הורים     

1   
2.05 x 0.80 

 
 

 
 

לבידים על  
פלקסבורד או  

 עש"
 
 
 

 רגילה
 
 
 
 

1     
1.00 x 1.40 

 
 

אלומ'  
 מזוגג

 
 
 

נגרר  
 כ.ע.כ

 
 
 

1 
1.00 x 1.40 

 

 אלומ' 
 
 

 אלומ' 
 
 

 גלילה 
 
 

 .   חדר 4
   שינה    

1     
2.05 x 0.80 

לבידים על  
פלקסבורד או  

 ש"ע
   1 רגילה

1.00 x 1.20 
אלומ'  
 מזוגג

נגרר  
 כ.ע.כ

1 
1.00 x 1.20 

 
 גלילה  אלומ'  אלומ' 

     1    . מטבח 5
1.00 x 1.20 

 
 

אלומ'  
 מזוגג

 
 
 

 
נגרר   
 כ.ע.כ

 
 

1     
1.00 x 1.20  'גלילה  אלומ'  אלומ 

 .  חדר 6
 מבטיה א      

1   
2.05 x 0.80 

לבידים על  
פלקסבורד או  

 ש"ע
 

 1 רגילה
0.90 x 0.35 

אלומ'  
 מזוגג

 
     קיפ 

 .  חדר רחצה 7
 לחדר       
 הורים      

1 
2.05 x 0.70 

לבידים על  
פלקסבורד או  

 ש"ע

 
 רגילה

1     
0.80 x 0.70 

אלומ'  
     קיפ  מזוגג  

 . מרפסת 8
 שירות     

1 
2.05 x 0.80 

 
 

 
1 

2.18x0.87 

לבידים על  
פלקסבורד או  

 ש"ע
 
 
 

 מתכת 

 
 
 

 רגילה
 
 
 
 

 רגילה
 
 
 
 
 

1     
1.00 x 1.60 

אלומ'  
 מזוגג

 
 

נגרר   
 כ.ע.כ
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 : 3הערות לטבלה מס' 

)בטחון( בעלת    דלת מגן מפלדה לכניסה ראשית.  לפחות  מ"מ  1.25בעובי    לוונתומשקוף מפלדה מג  :דלת כניסה לדירה -

כמפורט  לרבות רכיבים    5044לת"י  להוראות כל דין ו  התואמת    ימערכת בריחים חבויים ומופעלים ע"י מנגנון גליל

  פנורמית/טלסקופית, מערכות צירים, מגן צילינדר, ידית נעה ו"רוזטות",   סגר בטחון פנימי נוסף, עינית הצצהלהלן:  

   ר דירה.ומספ מברשת סף תחתון, מעצור דלת

 .כנף הדלת והמשקוף יהיו בצביעה בתנור

 . חברההדלת הכניסה תהיה בגוון ובהתאם לבחירת 

 .רףבהתאם לדרישות פיקוד העותהיה דלת פלדה אטומה  :ממ"דדלת כניסה ל -

 .הר בכנף הדלתהגנה מפני תנאי לחות, מנעול דמוי "תפוס פנוי" וצו  :לתות חדרי רחצה ואמבטיהד -

ת"י מס'  תהיינה דלתות לבודות בהתאם ל, למרפסת השירות ולחדרי רחצה  כל דלתות הכניסה לחדרים    :דלתות פנים  -

   , ובפתיחת ציר רגילה.23

 . רחצה מחדר  או מהמטבח הינה למרפסת הגישה כאשר לרבות כניסה  דלת תותקן למרפסת -

)פורמאיקה ( ,מודבקים על    HPL/CPLם ולא סופגים כדוגמת כנף הדלת תהיה עשויה מלוחות חיצוניים עמידים למי -

,אחר; החלק התחתון   חוזק,אקוסטיקה,קיים-מסגרת עם מילוי פלקסבורד ו/או מילוי אחר ש"ע בכל היבט תפקודי

ס"מ לפחות ; צירים יותקנו בהתאמה לסוג הדלת והמשקוף    7של מסגרת כנף יהיה מחומר פולימרי עמיד למים בגובה  

 צדדים לפחות.  3)קנט ( יהיה מצופה ב-כנף הדלת; היקף 

 שנה. כנף הדלת לרבות לוחות ודבקים יהיו עמידים למים ויעמדו בכל דרישות התקינה הישראלית , ככל שי -

.הדלתות תהיינה עם מנעול סיבובי "תפוס /פנוי וידיות   צבע או פורמייקה או ציפוי חיצוני מתועשב  :גמר הדלתות -

   מתכת משני הצדדים.

המשקוף לאחר התקנתו   ויכלול פסי אטימה, תואם לדלתובגוון בעל הלבשות פולימרי או עץ, בגמר  :קוף הדלתותשמ -

   .23מס'  י" בהתאם לת ;למיםעמיד יהיה 

הדלת   - ש"ע    תהיהכנף  אחר  מילוי  ו/או  פלקסבורד  מילוי  עם  מסגרת  על  מודבקים  לוחות  משני  היבט  ועשויה  בכל 

 . . צירים יותקנו בהתאמה לסוג הדלת והמשקוףאחר ,אקוסטיקהחוזק,  -תפקודי

    עמידים למים.יהיו  כנף הדלת לרבות לוחות ודבקים. לפחות צדדים 3-במצופה  )קנט( :הדלת כנף היקף

 . אחד מהם לבן –גוונים לבחירה  3 קונהה בפני  ויוצג :גוון דלתות פנים

  

   על פי מפורט בטבלה לעיל.: החלונות -

יהי ורכיביהם  ואביזרהחלונות  גומייו בעלי תו תקן  זיגוג, אטמי  )סרגלי  ידיות  EPDMם מקוריים  גלגלים,  ,צירים, 

  ן.ונעילה(; החלונות יותקנו ע"י מתקין מורשה מטעם היצרמובנות, מנגנוני פתיחה 

 .דלת\חלון למידות בהתאם (קיימים  באם) התריסים מידות -

 בהתאם להוראות פיקוד העורף עדכניות.  ררנגכנף פלדה  עם מזוגג אלומיניוםיהיה מסוג  חלון ממ"ד -

 . ממ"ד 9

 
 
1 

2.00 x 0.7 

 אטומה  פלדה
 

   להירג
 

1 
1.00x1.00 

 
 פלדה

 ררנג
 חד/דו 
 כנפי

לתוך  
כיס/ שתי  

 כיסים 

1 
1.00 x1.00 

 
 לומ' א

 
 לומ' א

חד/דו  
 כנפי 
 נגרר

 לתוך כיס/ 
שתי  

 כיסים/ 
 נגרר
 כ.ע.כ

       .מחסן             10
 קומתי 

1     
2.10 x 0.80 

 מתכת 
        רגילה או רפפה \ו
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 כולל אטם גומי      בתריסי גלילה או הזזה יהיו שלבי התריס עשויים פח אלומיניום במילוי פוליאוריתן מוקצף  :תריסים  -

 ן. עובי הפח יהיה בהתאם למידות הפתח והוראות היצר בין השלבים לאטימה מוגברת.

פרט לחלונות בחדר רחצה לחדר הורים, )  הכוונה לזכוכית כפולה  –וגג  כל החלונות והדלתות בהם מופיעה המלה מז -

מ"מ לפחות    4)זיגוג בעובי    םזיגוג כפול יורכב משני לוחות זכוכית עם מרווח אוויר ביניה  בממ"ד(.ובחדר אמבטיה  

 מ"מ(. 6משני הצדדים עם מרווח אוויר של לפחות 

יורכב ארגז תריס גלילה עם שלבי תריס כפי שמפורט  ומעלה    מ'  2.5ובכל הפתחים ברוחב    בכל הפתחים    הדיור  בחדר -

 לעיל,עם מנגנון חשמלי ומנגנון פתיחה ידנית. 

 בכל חלונות ההזזה יותקן נתיב נוסף במסילה כהכנה לכנף רשת אחת.   -

 רשת על גבי נתיב מסילה נוסף. תותקן בכל חלונות הזזה : רשתות בחלונות -

 . מאולץ אוורורוח פ דלת )ככל שיירכש ע"י הקונה(:מחסן  -

 . דרישות כיבוי אשמאולץ לפי ( יעשה באמצעות אוורור ככל שנרכש מחסן) אוורור המחסן *

 ס"מ ממפלס ריצוף הדירה. 6ביציאה מחדרי המגורים למרפסות יתכן סף בגובה עד  -

ה( אין לקבוע בממ"ד ובפתח בדירה המוכרז כפתח חילוץ קומתי )בחרום אמור לשמש את כלל הדיירים בקומ  :*פתח חילוץ

תריס, לרבות    בנוסף בפתח שיוכרז ע"י הרשויות המוסמכות כפתח חילוץ ייתכנו שינויים במידות הפתח, סוג החלון/  סורג קבוע.

 סוג הפתיחה וכיוון הפתיחה. 

דה חסומים בדיסקאות פל  : פתחי אוורור מעוגלים בקוטרים שונים,פיקוד העורףלפי דרישות  :  *אוורור ומערכת סינון בממ"ד

הפרעה   תיצורפתח האוורור  וליד  ע"ג הקיר    פיקוד העורף(,לפי הנחיות  )מערכת סינון אויר  התקנת  ם לפרוק.  )פלנצ'(, וניתני

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

, יחייב בדיקת תקינות ואטימות נוספת ע"י הגורמים הקונההעורף, לכן פירוקו ע"י  שתקינתו והתקנתו נבדקו ואושרו ע"י פיקוד  

עת ספק יודגש כי בכל מקרה של סתירה בין המצוין בתוכניות המכר ו/או במפרט המכר שהוסמכו לכך ע"י פיקוד העורף. למני

 .העורף פיקוד של מעודכנות הנחיות התואםלבין הביצוע בפועל יגבר הביצוע בפועל 

 

*     *    * 
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  יש להשלים טבלה והערות בסוף הטבלה. לציין כמות.  .3.6

 

'הטור  'דטור   'גטור   'בטור    מיקום טור א' 

 מיתקן

 

מרפסת  אחר
 שירות

חדר רחצה   חדר אמבטיה
 הורים

 מטבח

 x  40  60 בודד:    

 או 

 x  80  46כפולה:

 לבחירת הקונה 

/. קערת מטבח1 מידות   

קערת מטבח     
כפולה בהתקנה  
 שטוחה

סילי  אקרילי/חרס/    
  /קוורץ גרניטקוורץ/

 נירוסטה 

 לבחירת הקונה 

 התקנה שטוחה 

יהיה כיור חרס כפול 
 בהתקנה תחתונה 

 סוג 

 4.3.4ראה סעיף   

 x  40  50 - כ

 4.3.4ראה סעיף 

 x  40  50 - כ

.קערת רחצה 2 מידות    

חרס משולב    
 בארון

חרס משולב  
 בארון

 סוג  

. כיור לנטילת      3 מידות      
 סוג       ידיים 

, רוחב:  40 - כ גובה:  
  70  -,  עומק כ55 -כ

 כולל מיכל סמוי 

, רוחב:  40 - כ גובה:
  70  -,  עומק כ55 -כ

 כולל מיכל סמוי 

. אסלה4 מידות    

תלויה מחרס  מיכל    
הדחה סמוי דו  

 כמותי 

תלויה מחרס  מיכל  
הדחה סמוי דו  

 כמותי 

 סוג  

   x 70    170    אמבט5 מידות .  
  3.5אקרילי בעובי   

 מ"מ הומוגני. 
 סוג   

פרח מיקסר      
ס"מ   15גובה 

 ס"מ   15עומק 

 ראה הערות לטבלה 

פרח מיקסר     
ס"מ   15גובה 

 ס"מ   15עומק 

 ראה הערות לטבלה 

פרח מהמשטח מיקסר  
עם פיה נשלפת      

ס"מ          20עומק 
 ס"מ   25גובה 

  .סוללה למים   6 תוצרת ודגם 
קרים וחמים      

לקערה             
מהקיר             

 או מהמשטח

מיקסר מהקיר    
עם יציאה תחתית  
למילוי האמבטיה  
וצינור שרשורי,  
מתלה מתכוונן  

מזלף+ מוט  
החלקה טלסקופי  

מוביל אנכי  
ס"מ  60באורך   

 ראה הערות לטבלה 

. סוללה              7 סוג   
לאמבטיה          
למים קרים     

חמיםו   

ראה הערה סעיף    
 ח'

 

 

 

. מקלחת ראש      8 סוג  
 קבועה 
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'הטור  'דטור   'גטור   'בטור    מיקום טור א' 

 מיתקן

 

מרפסת  אחר
 שירות

חדר רחצה   חדר אמבטיה
 הורים

 מטבח

 

 

מהקיר      מיקסר 
(  + אינטרפוץ( 

שרשורי,   צינור 
מתכונן,    מתלה 
מוט    + מזלף 
החלקה טלסקופי,  
אנכי   מוביל 

ס"מ    60  באורך
 לפחות.

 :או

זרוע מהקיר  
ס"מ   30באורך 

וראש מקלחת  
ס"מ.  15בקוטר   

 לבחירת הקונה 

            . סוללה      9 סוג  
    למקלחת

 יש,  – נק' מים  

מים קרים  
וחמים   

 וחיבור לניקוז 

הכנה לחיבור למכונת כביסה. 10     

 יש  

ראה הערה  
לטבלה 
 בסעיף י' 

. הכנה לחיבור מייבש כביסה11     

מים ודלוחין משולב      
ברז   - בקערת מטבח 

והכנה לחיבור לביוב  
 ולסיפון קערת המטבח 

ח כלים . הכנה לחיבור מדי12  

. נקודת גז לבישול 13 1 יש:      

נקודת גז לחימום  . 14       
 

 :4הערות לטבלה מס' 

 ס"מ בהתאמה (.  40,38ס"מ ) 1של מכסימלית ס"מ בסטיה  39: גובה הפנים העליונים של האסלה יהיה : אסלה   .א
 ורטות  על המוכר  להציג לבחירת הקונה לפחות שלושה דגמים של אסלות העומדות בדרישות המפ

 ליטר    3  של  וארוכה  קצרה  קיבולת  בעלכמותי  -דו  הדחה  ומיכל  נירוסטה  צירי  בעל  כבד  מושב,  היצרן"י  עפ  האסלה  מידות
 1385ישראלי ת"י   תקן.האסלה, לרבות מיכל ההדחה תעמוד בכל מידותיה ,חלקיה ורכיביה בדרישות  ליטר 6ו

 ר רחצה וכיור לנטילת ידיים ולמעט אסלות.  מים קרים וחמים לכל הכלים הסניטריים לרבות כיו חיבור  .ב

ניקל דגם מערבל מיקסר בעל מנגנון    ציפויב  יהיו  וחמים  קרים  למים  סוללותה  כל . ג   מים)ויסות    כמותי  דו  קרמיכרום 

 . חסכמים: "מגדל" או "חמת" ויכללו תוצרת (.אחת  ידית בעזרתקרים \לחמים

 ( 1347)ס' . 1347 שות ת"יהעומדות בדרי  סדרות 3מתוך  לפחות בחירה תהיה לקונה

 ."מס 40/50-כמחרס במידות  אינטגרליים הרחצה בחדר האמבטיה ובחדר המקלחת יהיו  כיורי

 מסוג  מטבח  ברז,  הכיור  או  העבודה  משטח  מישור  עלפרח  -רחצה ובכיור המטבח יותקנו ברזים מדגמים מיקס  בכיורי .ד

 . "מס 25 גובה, "מס  20 עומקבמידות להלן:  נשלף

 ."מס 15 עומק, "מס 15 גובה: רחצה כיור ברז מידות .ה

 . לבן: המיתקנים  גוון  .ו
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שטח הרצפה של תא מקלחת לא יפחת מהמידות על פי הנדרש בהוראות כל דין. מידתו הקצרה ביותר :  המקלחת  תא .ז

עם שיפועים לניקוז המשטח;    2279מ"ר, גמר הרצפה יעמוד בדרישות ת"י    0.72-ס"מ ושטחו לא יפחת מ  80תהיה לפחות  

 לבצע דירוג , תיחום או סף ; לא תותר התקנת אגנית כחלופה למשטח משופע  במקלחת.יקף רצפת המקלחת יש בה

 להבטחת יציבותה , הכול בהתאם לכל דין. מ"מ הומוגני, בעלת חיזוק היקפי 3.5תהיה מחומר אקרילי בעובי  אמבטיה .ח

כולל תריס הגנה עם משקולת לסגירה והזנת    ,"4וטר  כולל מעבר בקיר חיצוני עבור צינור פליטת אדים בק  :למייבש   חיבור .ט

 . לחשמ

 ההכנות יתוכננו כך שכל אחד יונח על הרצפה בנפרד )לא אחד מעל השני(.  :כביסה ולמייבש כביסה למכונת הכנה .י

 ., הזנת חשמלוחיבור לקו דלוחין או שפכים מים חמים , : מים קריםהכנת חיבור למכונת כביסה כוללת

 

 )הכנה בלבד(.           בפקק  הכנה לחיבור מים למקרר סגורה  ,ברז גן במרפסת דיור:  יה נוספים בדירהאביזרי אינסטלצ .3.6.1

חמים: .3.6.2 באמצעות    מים  חמים  מים  חוםאספקת  התקינה  מועתשליטר    150בקיבולת      משאבות  תנאי  בכל  ד 

 . ובנוסף גם בתנאי המפרטוהדרישות 

   . , כיור נטילת ידייםבטיה, מקלחתקערות מטבח, כיורי רחצה, אמ כלים:לחיבור מים חמים  .3.6.3

  ביציאה לחצר וביציאה למרפסת יותקן ברז "דלי ",ברז אחד לדירה., יש: "דלי " ברז  .3.6.4

 ; יש: הכנה למונה מים לדירה .3.6.5

הצינורות .3.6.6 וקרים:  חומר  חמים  אלומ':  מים  ו/או  מתכת,  ו/או  האינסטלציהלפי    ,פלסטיק  מהנדס  ; תכנון 

 . סטלציה ננון מהנדס האילפי תכפלסטיק, דגם    דלוחין/שפכים:

 ;יש: קור הגז ועד נקודות הגז במטבח צנרת גז בדירה ממ .3.6.7

 . יש הכנה למונה גז לדירה: .3.6.8

יותקן   ,לרבות במטבחים הפונים למרפסת שירותבחדרי שירות, בחדרים סניטריים ובמטבחים ללא אוורור ישיר לקיר חוץ,  

 , לרבות רפפת כיסוי.גגאו פיר אוורור ל צינור מצויד במאוורר מכני עד לקיר חוץ

 *  *  * 
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 מתקני חשמל – 5טבלה מס'  .3.7

 

 מיקום 

  /נקודת מאור
 קיר

תקרה כולל  
 מפסק 

בית  
תקע  

במעגל 
מאור 
 משותף 

בית תקע  
כוח במעגל 

 משותף 

בית תקע כוח  
 במעגל נפרד 

  ;נקודת טלוויזיה
 נקודת תקשורת; 

 נקודת טלפון 
 נקודות  3סה"כ 

 אחר

כניסה לדירה או  

 מבואה
1 1    

 ;מון + לחצןפע .1

 ; אינטרקום .2

 ;תאורה לחדר מדרגות לחצן .3

לוח חשמל דירתי כולל סגירה )ניתן   .4

  ו שיהיה בסמיכות לכניסה א

 ;(למבואה 

  טלפוניה/טלויזיה /ארון תקשורת  .5

 ; ,כולל בית תקע בתוכו

 

חדר דיור ופינת 

 אוכל 
2 3  1 1 

תוספת נקודת    - תוכנן תריס חשמלי

 .להפעלת התריס חשמל

    1 1 פרוזדורים

מ' או בפרוזדור  3בפרוזדור באורך מעל 

  נקודות מאור לפחות + 2הולל פניית "ר" 

 .מחליף

 1 מטבח 

2 

)בדרגת 

הגנה 

44IP  ) 

4 

)בדרגת 

 44IPהגנה 

מחולקים  

לשני  

מעגלים  

המוזנים  

מהלוח 

הדירתי 

ע"י 

מוליכים  

ממ"ר   2.5

 ( בצנרת

4 

כ"א במעגל  

 נפרד,עבור :

מדיח,תנור,מקרר+  

ר  תלת פאזי עבו 1

כיריים  

חשמליות,עשוי  

  2.5במוליכים 

 ממ"ר בצנרת

 

בתי התקע יהיה מעל השקעים ומיקום 

עבודה ככל האפשר ובהתאם  ה משטח 

 ;לתכנון המטבח 

בתי תקע עבור כיריים חשמליות ועבור 

 .מוקמו מתחת למשטח העבודה יהמדיח 

 חדר שינה עיקרי 

 )הורים( 

כולל מפסק   1

 מחלף למנורה 

4 

שניים  )

ליד 

 (המיטה 

 1 1  

 ממ"ד

מנורה לפי  

הנחיות פיקוד  

 העורף 

3  1 
1 

 
 . לפי תקנות פקע"ר

 חדר שינה משני  

 ילדים()
1 3  1 1  

 חדר רחצה/

 אמבטיהחדר 

1 

מנורה מוגנת  

 מים 

בדרגת  1

הגנה 

IP44 

 

 

 
  )בית תקע לתנור(  1

התקן קוצב  בית תקע לתנור חימום +

זמן הכולל מפסק לדוד השמש במיקום 

 .עפ"י התכנון
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 מיקום 

נקודת  
 מאור /קיר 

תקרה כולל  
 מפסק 

בית  
תקע  

במעגל 
מאור 
 משותף 

בית תקע  
כוח במעגל 

 משותף 

בית תקע כוח  
 במעגל נפרד 

;  נקודת טלוויזיה
 נקודת תקשורת; 

 נקודת טלפון 
 נקודות  3סה"כ 

 אחר 

הכנה לנקודה לאוורור מכני + מפסק       1 שירותים 
 היכן שנדרש  

 מרפסת שירות 

1 

נורה מ
 מוגנת מים 

  

2 

בדרגת הגנה 
44IP   למכונת

כביסה 
 ולמייבש 

  

 מרפסת שמש 

1 

מנורה 
מוגנת מים  
מעל דלת  
היציאה 
 למרפסת 

1 

)בדרגת 
הגנה 

44IP  ) 

   

תריס חשמלי + מפסק + מנגנון פתיחה 
 ידני

במרפסת הצמודה ליותר מחזית אחת של  
הדירה יותקנו נקודות מאור ובית תקע 

 כאמור בכל חזית. 

"ר  מ 15 על המרפסת   של שטחה העל
  נקודת  בה,תותקן  מהחזיתות  אחת בכל

 "ר מ   15 על העולה  חלק לכל נוספת מאור

מיקום נקודות המאור יהיה בהתאם  
לתכנון שייצור אפשרות לפיזור תאורה 

 בכל חלקי המרפסת )מפרט מחייב(  

     1 1 מחסן
במקרים בהם לא לכל הדירות הוצמדו 

מתקן  מה מחסנים האספקה תהיה 
  הציבורי

    מסתור כביסה 

1 

)פקט( הכנה 
 למזגן

  

 מתקני 

 חשמל

 הגדרות 

 

22 

 :הגדרות

הינו בית תקע המחובר ללא יותר מבית תקע נוסף )לכל היותר שני בתי   –" משותףבית תקע כוח במעגל  "

מתי  ההגנה בלוח החשמל הדירתי/קו ממ"ר ,מושחלים בצנרת בקוטר מתאים.   2.5תקע ( ,עשוי במוליכים 

 אמפר  עם אופיין מכשירים.  16באמצעות מא"ז 

  2.5 קומתי ,עשוי במוליכים/  המחובר ישירות ללוח הדירתי הינו בית תקע-""בית תקע כוח במעגל נפרד 

 אמפר בעל אופיין מכשירים.   16ממ"ר ,מושחלים בצנרת בקוטר מתאים ,הגנה בלוח באמצעות מא"ז 

ת מפסיק דו  פבתוס ממ"ר 2.5קע במעגל נפרד ,עשוי במוליכים  בית ת -  ר חימום באמבטיה"ובית תקע לתנ"

 ה. לחדר האמבטיה בסמוך לכניסרת סימון מחוץ וקוטבי עם מנ 

הינו בית תקע תלת פאזי המחובר ישירות ללוח הדירתי/קומתי  -"בית תקע כוח תלת פאזי במעגל נפרד "

"ט ,ההגנה בלוח באמצעות מא"ז  ממ"ר ,מושחלים בצנרת בקוטר מתאים בהתקנה תה   2.5,עשוי במוליכים 

16x3   .אמפר בעל אופיין מכשירים 

נקודות מאור ובתי תקע  -הינו בית תקע המחובר למעגל מאור , מעורב  – " מאור משותףבמעגל בית תקע "

ממ"ר ,מושחלים בצנרת בקוטר מתאים ,בהתקנה תחת הטיח.ההגנה בלוח באמצעות    1.5,עשוי במוליכים 

 אמפר.  10מא"ז 

והיא נדרשת   44IPהינה תוספת בגין אביזר בדרגת אטימות -לבית תקע בגין אטימה מוגנת מים " "תוספת

 בכל מקום בו קיימת רטיבות ,או סכנת התזת מים ישירות או לא ישירות. 

קומפלט לחדר מגיעה  פי תקנות ,-כוללות כבילה ייעודית על נקודות  3  –"  נקודת טלוויזיה תקשורת וטלפון"

ה  חיבור לקליטת שידורי חוב-בין מחשבים ,נקודת טלוויזיה -נקודת תקשורת לפוניה, וכוללת נקודת ט

כל דין. אין זה מההכרח   הכל כנדרש על פי . ,כאמור ,ואפשרות לחיבור לקליטת שידורי כבלים

 שהנקודות/מוצאים יסתיימו בריכוז אחד.

נדל בתקרה, בלדח, בית נורה  ,פמפסק הפעלה  תכוללה נקודה לתאורה על תקרה או קיר  –" נקודת מאור"

 ונורה . 

  2.5תכלול קו חשמל ישיר מלוח החשמל הדירתי ועד לדוד במקום התקנתו ,מוליכים ,   נקודת דוד חשמלי 

  לרבות מפסיק בטחון לעמידה חיצונית ליד הדוד והמעמד, סמויה, בהתקנה   ממ"ר בצינור בקוטר מתאים,

 ן כאמור לעיל מפסק דו קוטבי עם מנורת סימון ,כולל קוצב זמ
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 :5הערות לטבלה מס' 

 : מטבח -

 יותקנו שקעי כוח נפרדים למדיח, לתנור, למקרר. -

הנקודה    .5*2.5ישירות למפסק תלת פאזי בלוח חשמל וחיווט בכבל  בארון מטבח תחובר  י לכיריים  נקודת תלת פאז -

 .הדרתיתכלול את כל החיווט לרבות בית שקע והמפסק בלוח החשמל 

 .חימום כולל מפסק + שקע מוגן הכנה לתנור :חדר רחצה הורים -

 . צב זמן לדוד שמש במיקום עפ"י תכנוןהתקן קו שקע מוגן, מפסק +חימום כולל  הכנה לתנור :חדר אמבטיה -

 . כולל כיסוי 1מודול  55תכלול צינור וחוט משיכה מריכוז התקשורת ועד נק' ההכנה בקיר וקופסא נק' תקשורת   -

 . בהתאם להוראות פקע"ר –מתקני חשמל בממ"ד  -

 .בלבדפאזי -הינם חד -נקודת כוח ו/או נקודת בית תקע במעגל נפרד  -

 .'ג בנספח כמפורט יםזיכוי /תוספות  /שינויים -

שקעים, מפסקים ותאורה בחדר המטבח, בחדר האמבטיה ובשטחי חוץ הנספחים לדירה, יהיו מוגני מים לפי תקנות   -

 החשמל והתקנים הישראליים. 

המערכת תתאים לחיבור תלת פאזי ולרשת  .  הדירתיתלניטור ולבקרה של צריכת החשמל    מערכת  תותקן  דירה  בכל -

 הדרתי: יחידת מדידה בלוח החשמל  תכלול  המערכתר הזנת תעריפי החשמל המשתנים.  הישראלית ותאפשהחשמל  

פאזי( תלת  לוח  עבור  זרם  חיישני  )שלושה  חשמלי  זרם  המודד  רכיב  על  מתבססת  לשידור    ,אשר  תקשורת  יחידת 

הצג יותקן   .בצורה ברורהבשפה העברית    תונים בצורה מקומית ומציג אותםצג דיגיטלי המקבל ומעבד את הנ  ,אלחוטי

מ' מהרצפה. הצג יציג לפחות את נתוני    1.5בפנים הדירה, סמוך לדלת הכניסה/ במבואת הכניסה במקום נגיש ובגובה  

 צריכת האנרגיה השוטפת והמצטברת )בקוט"ש( ואת עלותם הכספית. 

 ש במפרטאך לא פחות מהדרו החשמל מהנדס ודרישות החוק הנחיות בעקבות' הנקשינויים במיקום וסוג  יתכנו

 

   :קומה מדרגות: בכולחדר  .3.7.1

 ; 1: לחצני הדלקת אור ;1 :גופי מאור; 1 :נקודות מאור

 לתאורת לילה מנגנון שבת  לחצן הדלקת אור בכל קומה ויש +   תי:בלובי קומלחצן מתוך הדירה להדלקת אור  

  ;קבועה בחדר מדרגות

  .ותית בחדר המדרגותבמבואה הראשית ובכל מבואה קומתית יותקן לחצן להדלקת תאורה מלאכ

 ; קנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(הכנת צינורות בדירה על פי ת :טלפון חוץ .3.7.2

 ; זמזם צליל:  ; " זמזם של פטיה" :סוג פעמון: .3.7.3

 23 מתקני חשמל ותקשורת 

יתוכננו ויבוצעו על פי חוק החשמל ותקנותיו ,התקנות הרלבנטיות )תקשורת (   והתקשורתמתקני חשמל  

לעיל   ם ,התקנים הישראלים וכל המסמכים האחרים על פי דין המחייבים את המתקן/המערכת המפורטי

 ולהלן.

  יתאימוכל אביזרי הגמר  לית והחקיקה הרלבנטית. כל ציוד הגמר יעמוד בדרישות התקינה הישרא

   לקופסאות מלבניות בלבד בהתקנה תחת הטיח.

מודולים לפחות לצורך הרחבה   6בלוח חשמל ותקשורת דירתי  בתוך הדירה,יהיה שטח פנוי בגודל של 

 עתידית. 

 אמפר ;   25*3פאזי  -גודל החיבור הדירתי יהיה תלת

אינטרקום בדלת  הכניסה  דירתי ותשתית פנימית וחיצונית למערכת  מערכת אינטרקום הכוללת פעמון,מסך

הראשית לבנין ;יש למקם את נקודת האינטרקום במבואה או בכניסה לדירה ,וכן פומית שמע/דיבור באחד  

 מחדרי המגורים בדירה.
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 תוצרת ישראל או ש"ע. "מלבני" :סוג  :מפסיקי זרם  .3.7.4

מודולים לצורך    6יהיה שטח פנוי בגודל של    הדרתי, בנוסף, בארון החשמל  יש  :לוח חשמל דירתי בתוך הדירה .3.7.5

 . הבכניסה לדיר :מיקום ;הרחבה בעתיד

 ; אמפר x 3 25פאזי  –תלת  :גודל חיבור דירתי .3.7.6

פנימית וחיצונית למערכת אינטרקום בדלת    תשתיתמסך דירתי,    ,פעמון  תכלול  המערכת  .יש  :מערכת אינטרקום .3.7.7

בחדר אחד מחדרי    בורדי  /שמע  פומית  כן  ,לדירה  בכניסה  תותקן  אינטרקום  נקודת  ן.ילבניכניסה הראשית  

 . בדירה המגורים

 ; כניסה לדירה מיקום: ;יש :טלוויזיה במעגל סגורמערכת אינטרקום  .3.7.8

)צינור+הכנה    :מיתקנים אחרים  .3.7.9 כללית  החדריםחוט    לתקשורת  בכל  בדירה  חשמל  משיכה(  מונה  בכניסה  , 

 . לדירה

                          

 מתקני קירור / חימום בדירה .4

אוויר .4.1 למערכת    בכל  :מיזוג  הכנה  תבוצע  תלת  אחת,  מרכזי- מיני   מיזוגדירה  א  פאזי,-סטנדרטית  תכלול  ת אשר 

  הרכיבים המפורטים להלן.

תקרת מסדרון או במיקום אחר המאפשר פיזור אוויר יעיל וקצר לכל חלקי  מיקום מתוכנן למאייד בצמוד לתחתית   -

 הדירה. 

ופ - נחושת  צנרת  של  "צמה"  לרבות  הנדרשות  התשתיות  או  ביצוע  הרצפה  במילוי  ונעה  בקיר  מוכנסת  חשמלי  יקוד 

המאייד יהיה  ניקוז   ,3*2.5שקע כוח מעגל נפרד  הקירות בין המיקום המתוכנן למאייד ועד המיקום המתוכנן למעבה,

ה"צמה"  32בצינור   מוצא  הכביסה.  מסתור  לניקוז  או  רצפה  למחסום  בקיר  שקוע  הסתרה   למאייד  מ"מ  יכלול 

 עד להתקנת המערכת בפועל.  גבס,באמצעות כיסוי בלוח 

רמוסטט על קיר המסדרון וסיומת בקופסת חשמל  תהתקנת שרוול ריק לפיקוד קיר ממיקום המאייד עד למיקום ה -

 עם מכסה.שקועה בקיר 

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

אין למקם את המעבה בתוך מרפסת השירות או בחלקי  .  המעבים  מיקום חיצוני אך מוצנע ומוסתר למיקום המעבה/ -

 הדירה האחרים.  

יה באמצעות מערכת מיני מרכזית  ככל שעל פי קביעת מהנדס מיזוג האוויר תכנון הדירה אינו מאפשר מיזוג לכל חלק -

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

 צנרת גז וצנרת ניקוז מים. צנרת חשמל,

ע גם  תבוצ  בכל אחד מחדרי בדירה )למעט בחדרי הרחצה והמטבח(  מרכזית אחת,-בנוסף להכנה למערכת מיזוג מיני -

ניקוז להכנה להתקנת מזגנים עיליים/ מפוצלים. ומוצאה יהיה עד צנרת ניקוז תוסתר בקיר ובמילוי הרצפה    צנרת 

מקום מוצא הצנרת   הכול בהתאם לתכנון מהנדס האינסטלציה.  לופין לסיפון מתחת לכיור,מחסום הרצפה או לחי

   בקירות יוסתר עם אביזר חרושתי מתאים וסוגר עם פקק.

המוגן   - ולתקן    הדרתילמרחב  העורף  פיקוד  ומפרטי  להנחיות  בהתאם  עילי/מפוצל  מזגן  להתקנת  הכנות  תבוצענה 

וברז   , ברז סגירת מוצא היחדה כלפי חוץ  תיקניםמפורט לעיל, אביזרי אטימה  לרבות צנרת ניקוז כ  5חלק    994ישראלי  

ניקוז היחידה כלפי המרחב המוגן. , העונה   ניתן להתקין מערכת מודולרית וכר  מהלחלופין לבחירת    שני המאפשר 

ושים  המאושרת ע"י פיקוד העורף, המשלבת במכלול אחד את כל הרכיבים הדר  5חלק    994לדרישות תקן ישראלי  

 כהכנות להתקנה.

           ן.יבעבור דירות המגורים בבני יתוכנן ויבנה מקום להתקנת יחידות העיבוי והמערכות המשרתות אותם, -

 .אין :צלמזגן מפו  .4.2

 . אין :ימזגן דירת .4.3

 . אין :דלק נוזלי תנור חימום הפועל בגז/ .4.4

נקודת הכנה בלבד לתנור חימום    ;היהכנה בלבד לחדר רחצה הורים ולחדר אמבט,  אין  בחשמל:  תנור חימום הפועל .4.5

 .הכוללת צינור עם חוט משיכה ושקע מוגן מים
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 .אין :רדיאטורים  .4.6

 . אין :קונבקטורים חשמליים .4.7

 . אין :רצפתי-תתחימום  .4.8

 . אין :מיתקנים אחרים .4.9

  שלהם לא תעלה מערכות מיזוג האוויר יסופקו ויותקנו ע"י הקונה, ולכן יעשה שימוש רק ביחידות עיבוי שרמת הרעש   .4.10

ממוקמת, וכן בולמי רעידות  מ' במצב לילה ממפוח פליטת אויר חם במקום בו היחידה    1, במרחק של  dB55 (  Aעל )

 תחת רגלי המתקן/ים. 

 

 סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה .5

 . עפ"י הנחיות כיבוי אש ;אין :מערכת כיבוי אש אוטומטית .5.1

 . שעפ"י הנחיות כיבוי א  ;יש גלאי עשן עצמאי :מערכת גלאי עשן  .5.2

לא   ציפוי עליהם, ככל שיידרש ע"י רשות הכבאות,  לרבות חיפוי/  התקנת סידורי גילוי, כיבוי ובטיחות אלו,:  הערה

 , ו/או שיסומנו אך יותקנו במיקום אחר עקב דרישות תכנוניות.בתוכנית המכר יוצגו בהכרח
 

 עבודות פיתוח ושונות .6

  :חניה  .6.1

 .כנית היתר בניהלתוובהתאם _______ 192__סך הכול מקומות חניה .6.1.1

 . איןחניות מחוץ למגרש:  ;חניות בתחום המגרש_______192__ :מתוכן 

 ;____2___:מספר מרתפי חניה  ;_________( 6ו 5)לבנינים  154_:סך הכול חניות במרתף חניה

עילית   חניה  מקומות  תאורה  : מספר  גופי  כוללת  תאורה  מערכת  תותקן  עילית  _____________.בחניה 

 במפרט הכללי.  08מתאימים לדרישות פרק ה LEDמבוססי 

 . לא תותר כניסת מכוניות המונעות בגז למרתף

 ____________________ בקומת קרקע___ מיקום:; _38______סך הכול חניות במקום אחר

 חניות אלו יוצמדו לרכוש משותף .בקומת קרקע: מיקום ;4מספר  ;שי :ם חניה לנכי .6.1.2

                           .משתלבות אבנים :חניות בקומת קרקע  ;או אבנים משתלבות מוחלק בטון –במרתף  :גמר פני החניה .6.1.3

 . יש :גישה לחניה מהכביש  .6.1.4

במרתף או    ,בתחום המגרש  מיקום:;  צמודות לדירהכמפורט ובהתאם להסכם המכר,    :מספר חניות לדירה .6.1.5

 .()על פי סימון בתכנית מצורפתבקומת קרקע 

 : פיתוח המגרש .6.2

החלטת או אבן טבעית עפ"י  /או אספלט, ו /ו  /בטון גרנוליט  /בטון  /אבנים משתלבות  :גמר  חומר  ;יש  :שבילים  .6.2.1

מרוצף )לפחות ברוחב מבואה הכניסה לבניין( ומואר בעל גינון מלווה  שביל כניסה  ,הרשות    ודרישותהחברה  

 ח הנדרש, שמאילוצים תכנוניים לא ניתן לתכנן את רחבת הכניסה בשטככל    .מ"ר לפחות  20לצידו בשטח של  

 מ"ר ,משותף ,מפותח ומואר לשימוש הדיירים.  20יוקצה במקום אחר במגרש שטח חלופי של לפחות 

עפ"י קביעת החברה ודרישות טבעית    אבןאבנים משתלבות או  אספלט או    :חומר גמר  ;יש   :מרוצפים  טחיםמש .6.2.2

 .הרשות

 ם להנחיות משרד החקלאות.גינון חסכוני במים בהתאעפ"י סימון בתכנית מצורפת.  ;יש :גינה משותפת .6.2.3

 .מערכת השקיה בעלת ראש ממוחשב – יש :רשת השקיה .6.2.4

 . _____________אין_________:גינה צמודה לדירה .6.2.5

 .אין : פירוט מערכות בגינה הצמודה .6.2.6

 . מ"ר  _____אין___, שטח____אין____:בגינה הדירתיתמשטח מרוצף  .6.2.7

 .י דרישת הרשויותאו מתכת עפ" \ו ןובט :חומר :גדר בחזיתות אחרות של המגרש .6.2.8

 .אין :ריצוף קומת עמודים מפולשת .6.2.9
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 מערכות משותפות .7

 :מערכת גז .7.1

וחברת הגז. צובר גז תת קרקעי במיקום שיקבע ע"פ דרישות הרשות המקומית    ;צובר מרכזי לבניין   :גז מרכזי  .7.1.1

 .מטבחבנק' בישול  1: לדירה עד צנרת נתהכ

 . יש :מכל גז מרכזי מצובר גז עד לדירהצנרת גז מ .7.1.2

 .יש  :אספקת גז בתוך הדירהצנרת  .7.1.3

 : סידורים לכיבוי אש  .7.2

 .אין :מערכת להפעלת לחץ בחדרי מדרגות .7.2.1

 .אין :כת ליניקת עשן בחדרי מדרגותמער .7.2.2

 .קומתייםרק במרתף ובמחסנים   יש; אין :ערכת כיבוי אוטומטית מתזים )ספרינקלרים( מ .7.2.3

 . אין  :גלאי עשן  .7.2.4

  .ככל שיידרש ע"י יועץ מז"א ועפ"י דרישות הרשויות :אולץ במרתפי חניהאוורור מ .7.3

 .ןאי :מערכת מיזוג אוויר מרכזית .7.4

תכנון  האלומיניום לפי תקנות   חזיתויהיו בעלות    בניין,לבקומת קרקע ליד דלת הכניסה    :מיקום  ;יש :תיבות דואר .7.5

 . 816בניה, ות"י הו

 . אין :מיתקנים אחרים .7.6
 

 תשתית חיבור המבנה למערכות .8

 . אין :מונה מים לגינה; יש :לבית מונה מים ציבורי; יש :לקו מים מרכזיחיבור  .8.1

 . יש :חיבור לביוב מרכזי .8.2

 : מתקני חשמל  .8.3

ו לחצני הדלקת אור בכל קומה ,ומנגנון שבת לתאורת לילה קבועה בחדר המדרגות ולחצן מתוך הדירה להדלקת  ייה .8.4

 אור בחדר מדרגות. 

ק .8.5 מבואה  מתוך  לדירה  גישה  מניעה-ומתיתאם  המלאכותית    אין  התאורה  להדלקת  יהיה  הדירה  מתוך  שהלחצן 

 במבואה הקומתית. 

יותקן לחצן להדלקת תאורה מלאכותית בחדר/חדרי המדרגות ,הכול    במבואה הראשית ובכל מבואה קומתית   בנוסף, .8.6

 כפוף לעמידה בהוראות כל דין.

אפשרות לרדת או לעלות קומות ,יותקנו שתי מערכות    שבו קומת כניסה במרכז הבנין וקיימת  בבנין מגורים מדורג, .8.7

 לחצני תאורה נפרדות לקומות העליונות ולקומות התחתונות.

 .התקנת מונהלא כולל  חיבור הדירה לרשת :כולל החשמל בהתאם להוראות חברת החשמל חיבור הבניין לרשת .8.8

 . טלפוןשה להיתר( לא כולל קו )בק בהתאם לתקנות התכנון והבניה :הכנה לחיבור הבניין לרשת הטלפונים .8.9

הדירה לא כולל חיבור    ;יש  :, תקשורת מחשבים וכדומה(טלוויזיה בכבליםרשת תקשורת )הכנה לחיבור הבניין ל .8.10

 לרשת התקשורת.  

 . תומכים, ניקוז, דרכי גישה כלולים כביש, מדרכה, קירות  :פיתוח כללי הגובל במגרש .8.11

אשפה .8.12 דר  :פינוי  ולפי  לפי  המקומית  הרשות  היתר  ישת  רצהוראות  )גמר  אשפה  פההבניה  בחדרי  ייעשו    והקירות 

 .(בגרניט פורצלן ובהתאם לדרישת כל דין
 

 משותףרכוש  .9

 תיאור הרכוש המשותף  .9.1

 .עפ"י תכנית ובהתאם לדרישות הרשויות :סך הכול מקומות חניה משותפים .9.1.1

 .אין :קומה מפולשת .9.1.2

 .אין :מחסנים שאינם צמודים לדירה .9.1.3
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 . מ"ר )לפי הגבוה מביניהם( 20מ"ר ליח"ד או  0.8-פחת מילא בשטח ש ;יש :יסהמבואה )לובי( בקומת כנ .9.1.4

 .יש :מבואה )לובי( קומתית .9.1.5

 .יש :חדרי מדרגות .9.1.6

 ____3___:; מספר מעליותיש  :מעליות ;יש  :פיר מעלית .9.1.7

 . יש : על הגג משותפים תפוס על ידי מיתקנים וחלק, גג .9.1.8

 .ןאי :ממ"ק/ מקלט .9.1.9

 . אין :חדר דוודים משותף .9.1.10

 מאגר קולטי שמש, דודים ?,  צלחת לוויין /אנטנה  :כגון  מערכות טכניות )פרטיות או משותפות(   :על הגג  מיתקנים .9.1.11

 .דרוש רשות מוסמכת על פי כל הדיןשת   מים וכל 

 . למעט גינות מוצמדות לדירה/ות גינה ושטח פתוח בתחומי המגרש; .9.1.12

 מאגר מים, חדר  גנרטור, שפה, חדר אצובר גז,  :מיתקנים וחלקים נוספים של הבית שהינם רכוש משותף .9.1.13

 חלק/ים שאין להוציאם מהרכוש המשותף: .9.2

 .חדרי מדרגות .9.2.1

 .אין טכנית:קומה  .9.2.2

 . גישה לחניה משותפת .9.2.3

 .לובי בקומות כניסה .9.2.4

 .לובי קומתי .9.2.5

 . גישה מחדר מדרגות אל המיתקנים השונים על הגג .9.2.6

 .גישה מחדר מדרגות אל חדר מכונות .9.2.7

 . ים טכני/יםגישה מחדר מדרגות או מלובי קומתי לחדר/ .9.2.8

 .מכונות למעלית(חדר  )כגון קולטים, דוודי שמש, התפוס על ידי מיתקנים על הגג –חלק הגג  .9.2.9

 . מעליות .9.2.10

 .איןממ"ק/מקלט:  .9.2.11

 .אין חלק אחר: .9.2.12

 בית משותף: .9.3

בבית   המוכר דירה  (,"חוק המכר דירות"  :)להלן  1973– לחוק המכר )דירות(, התשל"ג  6בהתאם לסעיף   (א)

שם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל  משותף או בבית המיועד להיר

להלן, חייב לכלול במפרט או    הוראה של התקנון המצוי המתייחסת לעניין מן העניינים המנוייםאו משנה  

 לצרף לחוזה המכר פרטים על אותו עניין; 

 ואלה העניינים: 

 .הוצאת חלק מהרכוש המשותף (1)

 .ותף הצמוד לדירהשיעורו של החלק ברכוש המש (2)

 .בקשר אליושיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים  (3)

 .סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף (4)

 .  )א( לחוק המכר דירות3כל עניין אחר שקבע שר השיכון בצו בדרך האמור בסעיף  (5)

המכר,  ראוהו, על אף האמור בחוזה  מוכר שלא מסר פרטים על עניין מהעניינים המנויים בסעיף קטן )א( י (ב)

 כמי שהתחייב שהוראות התקנון המצוי לגבי אותו עניין יחולו על הבית המשותף.

וזכאית )אך לא   פירוט ביטול או שינוי לתקנון המצוי בעניינים המנויים לעיל: החברה תהיה רשאית 

שתיכללנה   לכך  לגרום  ו/או  לקבוע  שיתוףבחייבת(  בהסכם  ו/או  מוסכם  ההוראות  תקנון  היתר,  בין   ,

 המתאימות בעניינים שלהלן: 

   שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה: .9.4

היחידות במקרקעין,   .9.4.1 בעלי  בין  והיחסים ההדדיים  הזכויות  החלקים ההצמדות,  ההוראות שתיקבענה את 

 הזכויות השונות, לרבות זכויות בניה קיימות ו/או עתידיות, ההגבלות וההתחייבויות. 
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ברכוש המשותף, ם זיקות הנאה נהנות ו/או כפופות, הוצאת חלקים מהרכוש המשותף, שיעורו של החלק  רישו .9.4.2

ו לא כולל, לפי קביעת  רה, כולל איכולו או חלקו, הצמוד לדירות והמחושב לפי היחס שבין שטח רצפת הד

 משותף.  ההחברה, כל הצמדה לדירה, לבין הרצפה של כל היחידות שבבית 

משותף בו נמצאת הדירה מורכב ממבנים אחדים או מאגפים אחדים אשר לכל אחד מהם במקרה שהבית ה .9.4.3

וזכאית לקבוע בכל עת כי    תהיה החברה רשאית,  כניסה נפרדת או מתקנים נפרדים )להלן: "בית מורכב"(

הרכוש המשותף, כולו או חלקו, שבתחומי כל מבנה או אגף יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה או אגף או 

 קתו וניהולו יהיו נפרדים. שאחז

 
במקרים אלה תחול חובת ההשתתפות בהוצאות האחזקה והניהול של הרכוש המשותף, שבאותו מבנה או   .9.4.4

מבנה או אגף בלבד וכי בעלי דירות אלה יקיימו אסיפה כללית ונציגות נפרדת אגף, על בעלי הדירות שבאותו  

הל כאמור לעיל כדי לגרוע מהראות החוק החלות על לגבי מבנה או אגף; אולם אין בקביעה שבית מורכב יתנ

 הרכוש המשותף בבית כאמור, שאחזקתו וניהולו לא הופרדו. 

 
וברור להם וכי הינם נותנים הסכמתם מראש ובכתב לקביעת  כי ידוע    קוניםבחתימתם על מפרט זה מאשרים ה .9.4.5

בבי חלקו,  או  כולו  המשותף,  הרכוש  של  וניהולו  אחזקתו  הפרדת  בדבר  לעיל  החברה  כהגדרתו  מורכב  ת 

ומייפים, באופן בלתי חוזר, את כוחה של החברה לקבוע כאמור וזאת כפי שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה  

 )זה המקום הנכון לפי ההקשר(. העניין.כמתאים בנסיבות   ,הסבירה

9.4.6.  

 
 לחוק המקרקעין כדלהלן:  57הוראות בדבר אופן חישוב החלקים ברכוש המשותף כאמור בסעיף  .9.4.7

 
שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לכל דירה יהיה לפי יחס שטח רצפתה אל שטח הרצפה של   .9.4.7.1

"(; בחישוב שיעורו של חלק כאמור לא יעברו הרצפות  שטחיחס  כל הדירות שבבית המשותף )להלן: " 

 חלקי המאה.  את תחום 

לא יובאו בחשבון שטחם של גזוזטראות ושל   19.4.7.9.4.7.1בחישוב שטח הרצפה לעניין סעיף קטן   .9.4.7.2

 קירות חיצוניים, אלא אם נקבעה בתקנון הוראה אחרת. 

 : המשותף מהרכוש חלקים הוצאת .9.4.8

 המפורטים  שהשטחים  לו  נמסר   כי  מאשר הקונה  ,  המכר ונספחיו  הסכם   ומהוראות  לעיל  מהאמור  לגרוע  מבלי

 לדירות  אלו  שטחים  להצמיד  ת,חייב  האינ  אך  ,תרשאי  חברהה  וכי  המשותף  הרכוש  במסגרת  יכללו  לא  להלן

 :  כלשהן

  ובמפרט   בתכניות  שסומנו  בין,  קרקעיות  התת  בקומות  או/ו  בחניון  נוספים  שטחים  וכן  החניה  שטחי  כל .9.4.8.1

 ;משותפים  כמעברים,  החברה  קביעת  לפי,  לשמש  המיועדים  שטחים  אותם  למעט ,  לאו  אם  ובין  כחניות

  בתכניות   שסומנו  בין,  אחסון  כשטחי  או/ו  כמחסנים  שימושל  החברה  ידי  על  המיועדים  השטחים  כל .9.4.8.2

 ;לאו אם ובין ל"הנ למטרות כשטחים ובמפרט

 להצבת ,  החברה  קביעת  לפי,  לשמש  המיועדים  גגות  שטחי   למעט,  עליהם  שייבנה  וכל  הגגות  שטחי  כל .9.4.8.3

 ;משותפים מתקנים

ות, מרפסות לא מקורות  בלתי בנויים של החלקה, חצרות פרטיות, גינות, מרפסות מקורהחלקים  ה  כל .9.4.8.4

 קירות חיצוניים; ו

חדרי ו/או ארונות "בזק" ותקשורת וחלקים אחרים על פי דרישות הרשויות לרבות חברות החשמל  .9.4.8.5

 והמים; 

 המיועדים  שטחים  אותם  למעטסה וכיו"ב,  שבילים, מעברים, דרכי גישה, שטחים בקומת הכניה  כל .9.4.8.6

 .  תפיםמשו שטחים או/ו כמעברים, החברה קביעת לפי, לשמש

שמורה הזכות לכלול בשטחי הרכוש המשותף כל חלק מהשטחים שפורטו לעיל, באופן    חברהכי ל   לקונה  הודע .9.4.9

 .הסביר הלנכון לעשות כן לפי שיקול דעת החברהמצא ת זמני או קבוע, אם 
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  הרכוש   מכלל  ידה  על  שהוצאו  המשותף  הרכוש  חלקי  את  להצמיד  תוכל  החברה  כי מסכים    והוא  לקונה  הודע .9.4.10

,  החברה  של  כקניינה  תיוותר  שזו  כך  ביחידה  הזכויות  את  בידה  ולהותיר,  נפרדת  רישומית  ליחידה  תףהמשו

  המשותף  ברכוש  אחרים  חלקים  ליחידה  להצמיד  הזכות  לרבות,  בעלים  מנהג  בה  לנהוג  המלאה  הזכות  ולה

 .  דין בכל לאמור בכפוף והכלכמפורט בסעיף להלן,  בניה זכויות לרבות, סוג מכל וזכויות

  המיוחס  המשותף  הרכוש  את  להצמיד  הזכות  מלוא  את  לעצמה  שומרת  החברה  כי  מסכים  והוא  לקונה  הודע  כן .9.4.11

 כפי  הכל,  בחלקים  או  אחת  בבת ,  לעת  מעת,  בבניין  אחר  חלק  לכל  או  לדירות,  לדירה,  חלקו  או  כולו,  בבניין  לה

 והוא   לקונה  ידוע,  כן  כמו.  דין  כל  להוראות  בכפוף  אך ,  סבירה  דעתה  לשיקול  ובהתאם   לנכון  החברה  שתמצא

  הקונה ,  כך  שתעשה  וככל,  המשותף  לרכוש,  המשותף  הרכוש  מן  שהוצאו  חלקים  להשיב  תוכל  החברה  כי  מאשר

 .המשותף לרכוש שהוחזר לרכוש אחראים יהיוויתר בעלי הדירות בבית המשותף 

  ופעולה   עניין   כל  רבותל,  לעיל  המפורטות  הפעולות  כל  לביצוע  חוזרת  הבלתי  הסכמתו   את  בזאת  נותן  הקונה .9.4.12

 . תיפגענה לא בהסכם כמפורט בדירההקונה  שזכויות ובלבד, המשותף הרכוש הקטנת כגון, מהם הנובעת

 : המשותף הבית רישום צו  תיקון  בדבר  הוראות .9.4.13

המשותף,  .9.4.13.1 בבית  המבנים  לאחד  מתייחס  והתיקון  המשותף  הבית  רישום  צו  לתיקון  בקשה  הוגשה 

ויות בדירות באותו מבנה בלבד ויידרשו אישורים מבעלי הזכויות תישלח הודעה מוקדמת לבעלי הזכ

על פי חוק המקרקעין, ככל ונדרשים,   יםים הנדרשההסכמות או האישור בדירות באותו המבנה בלבד.

חלקם,   או  האחרים  ב  הזכויותמבעלי  כולם  במבנים  הנמצאות  ניתנ  בביתדירות    בזאת   יםהמשותף 

 מראש.  

, פיהן  על  שתוגש  המשותף   הבית   רישום  צו   לתיקון  בקשה  וכלוק המקרקעין,  לח  1'ג  סימן   הוראות  לענין .9.4.13.2

 הצמוד  המשותף  הרכושושיעורי    הדירות  מספר  שחישוב  באופן  מזה  זה  ונפרדים   עצמאיים  המבנים  יהיו

  .המבנים מיתר ובמנותק בנפרד  מבנה לכל ייעשה אליהם

 :סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית .9.5

הקשורים .9.5.1 הנושאים  ו/או    הסדרת  בבניין  יחידה  ו/או  שטח  כל  לניצול  ו/או  לשימוש  וכן  ו/או למעבר  באגף 

לרבות לשם בדיקה, אחזקה, טיפול, תיקון או החלפה וביצוע עבודות הקשורות, בין  בשטחי הרכוש המשותף,  

או  היתר, לצנרת, למתקנים ולמערכות, או כל חלק מהם, של הדירה ו/או של יחידות אחרות ו/או של הבניין ו/

 של האגף ו/או של הרכוש המשותף.

 : למבנים הפרדה בדבר  הוראות

יקיי .9.5.2 מבנה/כניסה  בכל  הדירות  לאותו  בעלי  נפרדת  נציגות  מתוכם  ויבחרו  נפרדת  כללית  אסיפה  מו 

מבנה/כניסה, אשר תהא מוסמכת להחליט ולפעול בכל הנוגע לאחזקה תקינה, ניהול ושיפוץ הרכוש המשותף  

 קרקעין. . לצורך כך, הסמכויות המוקנות לה תהיינה על פי פרק ו' לחוק המשבתחום אותו מבנה/כניסה

"נציגות על" של הבית המשותף אשר תהא    -בנה/כניסה יבחרו מתוכם נציג אחד לחברי הנציגויות של כל מ .9.5.3

ניהול ושיפוץ הרכוש המשותף השייך לכלל המבנים   ולפעול בכל הנוגע לאחזקה תקינה,  מוסמכת להחליט 

פשבתחומי   פי  על  תהיינה  העל"  ל"נציגות  המוקנות  הסמכויות  כך,  לצורך  המשותף.  לחוק  הבית  ו'  רק 

 המקרקעין. 

 קביעת אופי חזות הבניין בנוגע לסורגים ולפרגולות תתבצע על פי החלטת רוב דיירי הבניין;   .9.5.4

   :שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים בקשר אליו  .9.6

פטו .9.6.1 )לרבות  ההשתתפות  תקשורת שיעור  חדר  חשמל,  חדר  כגון:  מיוחדות  ליחידות  הנחה  ו/או                        ר 

וכיו"ב( בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו וסדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית 

 המשותף.

הול אחת , לרבות פעילות של חברת ניהוראות המגבילות ו/או המסדירות את ההתקשרות עם חברת הניהול .9.6.2

בלבד לכל הפרויקט ואיסור על הפרדת ניהול ואחזקת החניונים והעסקת חברת ניהול נוספת לצורך כך והכל 

 להסכם.  יד בנספחבהתאם לאמור 

הרכוש המשות  בדבר   הוראות .9.6.3 בהוצאות אחזקת  הבניין  דיירי  בסעיף    ף קביעת השתתפות  לחוק   58כאמור 

בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש  חייב להשתתף יהיהבעל דירה  כאשרהמקרקעין, 



ד  ו מ  28|  ע

 

 עיר היין   –אשקלון  

קה  ת. "החזוהמשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפ

שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר   –תקינה"  

 .ותמכן בהסכמת בעלי הדיר

 1במקרה של סתירה בין הוראות המפרט להוראות נספח ג'  . .10

 ן [תגברנה הוראות הנספח, בכפוף לכל די 28.11.2018 –  14]מפרט מחייב מחיר למשתכן מהדורה   .11

  לבין )להלן:"ההוראות"(    המכרזאו  / ו  הדין  הוראות או  / ו  החוזה   הוראות   בין   סתירה  של   במקרהכמו כן,    .7 .12

 . ההוראותתגברנה -לעיל  המפרט

 

 

 

 

 

 _________________  _________________  _________________ 
 חתימת החברה           תאריך               חתימת הקונה         

 

                 ביחד "הקונה"(הלן: ל)
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 טבלאות זיכויים – נספח ג' 

 ריכוז טבלאות זיכויים

 הערות מיוחדות

   המחירים הנקובים להלן כוללים מע"מ. .1

 –   14ריכוז זיכויים אלו הינם אך ורק הנדרשים במפרט המחייב של משרד הבינוי והשיכון, מחיר למשתכן מהדורה   .2

28.11.18 

 :  קראמ

 יחידה.   – יח'

 מטר מרובע.   – מ"ר

 מטר אורך.   – מ"א

 חומר לבן )האביזר עצמו בלבד(. – חומר

 + עבודה.   + חומר שחור חומר לבן – קומפלט

 ד בודד.  פריט אח  – פריט

 

 

 טבלאות זיכויים  –נספח ג' 

 בגין פריטים אלו בלבד יהא הרוכש זכאי לוותר על התקנתם כנגד זיכוי כספי: 

 ערך כספי לזיכוי כולל מע"מ  תכולה  נושא 

ארון מטבח עצמו ,משטח העבודה   ארון מטבח 

ס"מ לכל אורך    60,חיפוי בגובה  

חמים  משטח העבודה ,סוללה למים  

ור מטבח ,הכל כמוגדר  וקרים וכי

 במפרט זה 

 ₪ למ"א   1,000

סוללות למים בחדרי רחצה   סוללות למים 

:כיור,אמבטיה ומקלחת.מובהר כי  

-בגין סוללה למים חמים וקרים רב

 דרך )אינטרפוץ ( לא ניתן לקבל זיכוי. 

 ₪ ליחידה   200

 ₪ ליחידה   75  נקודת טלפון 

ותף )לא מוגן  בית תקע רגיל במעגל מש  בית תקע 

 ים ולא מעגל נפרד/ כוח  מ

 ₪ ליחידה   125

 ₪ ליחידה   750 זיכוי בגין כנף הדלת בלבד דלת כניסה 

 

 

 _________________  _________________  _________________ 
 חתימת החברה         תאריך                חתימת הקונה         



ד  ו מ  30|  ע

 

 עיר היין   –אשקלון  

 


