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26.07.2020תאריך עדכון:         

  זיכרון יעקב  -  פארק היין ם האתר:ש

  דופלקס + מרתף/מחסן –חדרים  4  דירה מדגם/מס' חדרים:

  קרקע, קומה א' וקרקע תחתונה/מרתף קומות:

  4,5 דירות מס': 

  A בניין מדגם:

  27,28,29,30,33,34,35,36 מס' בניין:

  17.2,  17.4 מגרש מס':

  ייזום ופיתוח בע"מ הצלחה  רי ה .א.מ
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  תוכן עייים 
  

  פרטי זיהוי   פרק א.
  

  . )1.1-1.2כתובת המבה ומיקום המגרש ( : 1סעיף 
  . ) 2.1-2.2ה רוכש (זכות שהקווהבעל הקרקע    : 2סעיף 
  מיקום הדירה בביין, מחסן וחיה.  : 3סעיף 
  . הדיראור הית  : 4סעיף 
  חישוב שטחה. שטח הדירה ואופן   : 5סעיף 
  ). 6.1-6.7ואופן חישובם ( ,הדירה  באופן בלעדי  המשמשים את   לדירה אוהמוצמדים  פרוט שטחים וספים   : 6סעיף 
  ג). -(א  סטיות קבילות  : 7סעיף 
  פרטי אדריכל מתכן הבייה.   : 8סעיף 
  פרטי מהדס אחראי לתכון השלד.   : 9סעיף 

  
  ין, המבה, הדירה, ציודה ואביזריה יר הב ואית  פרק ב'. 

  
  . )1.1-1.3הביין, הקומות ויעודה של כל קומה (  אור ית  : 1סעיף 
  . ) 2.1-2.15חומרי הביין והגמר (   : 2סעיף 
  יזרים. אור הדירה, חומרי הגמר ואב ית  : 3סעיף 

  גובה הדירה.           :3.1סעיף 
  רה ושטחים הצמודים לה. י דם ב ) רשימת חדרים וגימורי2(טבלה   :3.2סעיף 
  ). 3.3.1-3.3.3ארוות מטבח ורחצה (  :3.3סעיף 
  מתקן לתליית כביסה.  :3.4סעיף 
  רשימת דלתות, חלוות ותריסים.  , )3(טבלה   :3.5סעיף 
  ). 3.6.1-3.6.8ואביזרי איסטלציה וספים (  ,ברזים)  (כלים, מתקי תברואה , )4(טבלה   :3.6סעיף 
  . )3.7.1-3.7.11חשמל ותקשורת ( י מתק , )5(טבלה   :3.7סעיף 

  ). 4.1-4.8מתקי קירור/חימום בדירה (  : 4סעיף 
  . )5.1-5.3סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן (  : 5 סעיף

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

  . ת מערכות משותפו  : 7סעיף 
  ). 8.1-8.7חיבור המבה למערכות תשתית (  : 8יף עס

  . 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 
  . ירהשיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לד  :9.4סעיף 
  הבית.    החלטות בדבר יהולסדרי קבלת  : 9.5סעיף 
  שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.   :9.6סעיף 
  החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.  :9.7סעיף 

  
  
  
  

  ספחים
  

  מסמכים וספים שיועברו לקוה ולציגות הבית המשותף.  'ח אספ
  .הערות כלליות  ספח ב' 

  זיכויים.  תג'   טבל חפס
  ספח ד'   החיות ראשויות לתחזוקה ושימוש. 
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  , דופלקס + מרתף/מחסןחדרים  4מס' חדרים:/מדגםדירה   זיכרון יעקב  - פארק הייןשם האתר: 

  __דירה מס':    

 וקרקע תחתונה/מרתף קרקע וקומה א'ה: קומ    

  __מס':  חניה    

  __מס':  בניין    
  

  " מכר"מפרט 

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

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

  ים שונים) י בעניין חיובים וזיכו 

  ה) התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדיר  כולל(                           

  

  

  ) ה"רב"החאו  "המוכר/ת"(להלן       בע"מ  ייזום ופיתוח  הצלחהא.מ. הרי :  ביןנספח לחוזה 

                                                   ת.ז            לבין: 

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

  

              מתאריך:

  

  

  פרטי זיהוי       א.
  

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

  .17.4, 17.2 :יםמגרש .43,33,31 :מס' ותחלק  .11707 גוש מס':  1.1 

  . 656ש/ החלה במקום: כניתותה    1.2

  

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

  .חכירה הזכות שהקונה רוכש בדירה:

  .מקרקעי ישראל  רשות שם המחכיר:    2.1

  . 02.09.2116ועד  03.09.2018: תחילת תקופת החכירה שנים. 98  :החכירהפת תקו    2.2

  

  )"הדירה"(להלן  : ומהדירה מס' וק  .3

  

  : בדירה  .4

 המשמש גם כחדר שינה), ממ"ד, -מרחב מוגן דירתי (להלן חדר דיור, מטבח ופינת אוכל,  כניסה,רחבה חיצונית.  :קומת כניסה (קרקע)  

  פסת שמש (יציאה מחדר דיור). רמגרם מדרגות פנימי, ש נפרד), שירותי אורחים (בית שימו

מרפסת שירות, מרפסת שמש ינה, פרוזדור, חדר רחצה כללי (אמבטיה), חדר רחצה הורים (מקלחת), ש חדרחדר שינה הורים,  :א'קומה   

  .לחלל גג עליון לגישהפתח בתקרת הפרוזדור   (יציאה מחדר שינה הורים).

  פנימי. פרוזדור, מחסן, גרם מדרגות: )-1(קומה  מרתףת קומ   
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    שטח הדירה  .5

______ מ"ר הקרקע וכן  ______ מ"ר במפלס ,)6.3(ראה גם סעיף  -1 _ מ"ר במפלס_ ___  (כולל ______ מ"ר :שטח הדירה הוא 

  :כללים אלה המחושב לפי )1קומה  במפלס

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

    –לעניין זה 

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

  דירה או תוכנית אחרת. בקומה או בינה לבין 

  ; במרכזו של קיר החוץולע האמור רה אחרת יעבור קו המצכאשר קיר חוץ מפריד בין הדירה לבין די

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

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

  המשטחים המשופעים והאופקיים; קי של כל ההיטל האופ חת בלבד לפיבדירה יחושב פעם אשטחו של כל מהלך מדרגות   )ג(

  המדרגות. למפלס  שממנו עולה מהלך  ףרויצח השט 

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

  בניה (בקשה להיתר). תקנות התכנון וה –(להלן 

   אינו כלול בשטח הדירה.שו ,ב' בחלק  9.4 : ראה סעיףל החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירהרו ששיעו  )ה(

  

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

(לא ה למשטח מלא דמוי תקרה הכוונ [קירוי ות/השמש מקורה ות/תמרפס ן/מתוכה ______ מ"ר. :)1(שמש בשטח תומרפס  6.1

  .______ מ"ר: בשטח, אחת מעל בלבד] פרגולה) הנמצא קומה

  המוצמדת);  (יש לצרף תכנית שטחי החניה עם סימון מקום החניה ______.: לא מקורה מס'חניה   6.2

ן יש לצרף תכנית עם סימולעיל).   5שטח המחסן הדירתי כלול בשטח הדירה המצוין בסיף ([ ______ מ"ר. :)2(בשטחדירתי מחסן   6.3

  ;]מיקום המחסן המוצמד  

  לעיל).  5(כלול בשטח הדירה המצוין בסעיף  .רמ"  ______ :)3(מרתף דירתי בשטח  6.4

  אין. : גג מוצמד לדירה בשטח  6.5

   . אין :)4(בשטח לדירה חצר מוצמדת  6.6

  ם ורחבה/ות מרוצפות ואחר');(ראה תכנית החצר המוצמדת לרבות שבילי ______ מ"ר : בדירות גןפנימי 

   : אין.שטח)ו(מהות  דירה באופן בלעדי יש לפרטםה  את נוספים המוצמדים או משמשים חלקים/אזורים,/אם יש שטחים  6.7

  

  הערות לחישובי השטחים:

 ים המצולע הנוצר על ידי הקוומרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא בתוך ת לדירה; שטחה של ימרפסת חיצונ –" מרפסת שמש "  .1

של קירות הדירה  ניים וצהחיהבנויים של המרפסת ועל פניהם מעקים ם של קירות החוץ או הים על פניהם החיצונייהעובר

  הגובלים במרפסת.

הרקיע   לשמש ו/או לאור אשר מידת חשיפתה לקה, חשופה ו/או מקורה בשלמות או בח  ,הכוונה "שמשמרפסת "מובהר כי 

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

  .ת המרפסת לשמשפישח להשפיע על

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

יכלל שטח הקיר  י משותף כאשר קיר המחסן גובל בשטח ר; הקירק השטח שמתחת למחצית הרוחב של  דירה אחרת ייכלל 

  במלואו. 

  ס"מ;  20  מתחת לקירות החוץ בעוביץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי א בין קירות החוו ל הכ , הוא השטחשטחו של מרתף  .3

ר קיר  אשכ ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר;ריד בינו לבין חלק של דירה אחרת כאשר קיר המרתף מפ

  ייכלל שטח הקיר במלואו.ף המרתף גובל בשטח משות

המופיע במפרט  חצרבין שטח ה 5%יה בשיעור של עד יהתומכים בהיקפה; תותר סט  תוקיר, את שטח ה כולל חצרשטחה של   .4

  המכר לבין השטח למעשה. 



   מותנה בהיתר בניה
ל  נערך  היתר  פנ מפרט  קבלת  התכ י  רשויות  ע"י  רק  לשינויים   נון וכפוף 

 

                           ___________                                               ________ ____  
  רחתימת המוכ                                                                חתימת הקונה             

 

  , ד', ג'ב', נספחים א'

27  מתוך 5 'עמ  26.07.2020תאריך:  / Aמדגם   ןבנייכר למשתכן / מפרט מ יין, זיכרון יעקב / פארק ה  / בע"מ ום ופיתוחייז הצלחהא.מ. הרי  /  מסד לאיכות הבניה
 

  

  סטיות קבילות:  .7

  מפרט זה: המפורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה מהסטיות 

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

  לעיל.  4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף 

    (ג)  האבזרים למעשה זרים במפרט ומידות  האבוכמויות בין מידות  5%סטייה בשיעור של עד   ב)( 

      

  לארי שטרנשיין אדריכלים בע"מ."):האדריכל ("להלן " שם עורך הבקשה להיתר  .8

  קריית התקשורת נווה אילן, בניין האולפנים.:כתובת  077-4512520:פקס 077-4512521:טלפון  

  larry@ls-arch.co.il: דוא"ל  
  
  

  נאמת מהנדסים בע"מ.  "): המהנדס(להלן "  שם האחראי לתכנון השלד   .9

  , ירושלים.9רח' האומן :כתובת  02-6784384:פקס02-6784640:טלפון  

   office@danshefer.co.il:ל"דוא  
  

  

  תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה   ב.

  

הבניין או   חזית בבניין, בתנאי שלא ישנו את וחלקים אחרים חרותהמוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות א      *

  .תףשטחים ברכוש המשו

  .הבניה מועד קבלת היתרלהתקפים התקנות, ו ישמהר התקן הישראלי כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות  *

  

  תיאור הבניין  .1

הינו ן יבניה ראשונה. מהקוו קע, קומת קר ת קרקע תחתונה" הכולל קומ Aדגם "בניין מ, תלת קומתי, הידוע כבנין מגורים  1.1

   .היין"ם "פארק שבמתחם הידוע ב ,נשוא מפרט זההנמצאים על מגרשים  בניינים דומים 8 אחד מתוך

  יבנו במקביל או בשלבים לפי החלטת החברה.  הבניינים נוספים מדגמים אחרים. ייניםנבהמתחם כולל 

  

  ; בדבלם ריגו, הכוונה למ(*);  דירותדירות למגורים  5 :בנייןב      1.2

  
 ם,ים שנועדו למגורירחדר או מערכת חד  -"דירה"נאמר, "הגדרות"  1סעיף  4197 - ד) התשל"דירות(לפי חוק מכר   (*)

  צורך אחר.  לכלאו  לעסק,

  

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

  

  כינוי או תיאור 

 קומה 

קומות מתחת/מעל  

  כניסהקומת הלמפלס 

 (ד)  יןי נלבת הקובע

מספר דירות  

  בקומה
 הערות  סוג השימוש 

  קומת מגורים 
 (בחלקה מרתף) 

1 -  

 ) מרתף /(קרקע תחתונה
1 

  ניםמחס/מרתפים, (דירת גן) מגורים

מתקנים  ,רחבות מרוצפות וחצר דירתיים,

ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים 

 והרשויות. 

 . 1דירה מס' כניסה בקומה זו ל
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  כינוי או תיאור 

 קומה 

קומות מתחת/מעל  

  כניסהקומת הלמפלס 

 (ד)  יןי נלבת הקובע

מספר דירות  

  בקומה
 הערות  סוג השימוש 

 קרקע  קומת מגורים 

4 

  גישה לדירות, ישבילדירות גן),  2(ם וריגמ

  ,רחבות מרוצפות, חצר, מרפסות שמש

י דרישת  פמתקנים ומערכות טכניות ל

 ת.המתכננים והרשויו 

לגישה  גרמי מדרגות  יתוח:פב

  .חניות (במפלס הרחוב) לדירות.

ואשפה   בלוני גזו/או  צובר גז

משותפים עם   טמונה בפיתוח

 בניינים אחרים.

 ) א' ( 1 ים מגור קומת 
נים ומערכות טכניות לפי  מגורים, מתק

 דרישת המתכננים והרשויות. 
 --- 

  ן  גג עליו 

  ומשופע שטוח  
 ---  --- 

ריות, מערכות  גג שטוח: מערכות סולא

  וויר.מיזוג א

  . גג משופע: מערכות סולאריות 

מתקנים ומערכות (משותפות/פרטיות),  

 לפי דרישת המתכננים והרשויות. 

ם  ריגומ פתחים בתקרת קומת 

  ג העליון.עליונה לחלל הג

ה באמצעות סולם ביתי (שלא  יהעלי

  יסופק ע"י החברה) 

ג העליון  גתירשם זיקת גישה ל

ך פתחים דר 1ה מס' (עבור דיר

 או חלק ממנו ייתכן והגג ,אלו)

לפי החלטת   יוצמד לדירה/ות 

  החברה. 

 ---  ---  ---  3 סך הכל קומות למגורים 

 (הראשי).  הגג העליוןות לא נכלל ומהק ןייבמנ 3  סך הכל קומות בבניין 

  

   :והבהרות הערות

    .הבניה יתאם להיתרבה בטבלה  שינוייםייתכנו   )א(

  לבניין, יש לציין איזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת לבניין [כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה  אחת כניסהמ יותר במקרה שיש   (ב)

  (בקשה להיתר)].    

  

  :בכל בנין)( מרג  ותחומרי הבניין ועבוד   .2

  , להרגי  ילובבשומתועשת  רגילה ו/או :בניהשיטת ה; השלד לפי תכניות מהנדס שלד הבניין:  2.1

  ;  השלד לפי חישובי מהנדס :עובי .םבטון מזוין מאלמנטים מתועשים/טרומיי  , בטון מזוין :חומר :ת קומת קרקעקררצפה ות  2.2

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

   .1045מס'  לפי תקן ישראלי  :ד תרמי דובי; השלד לפי חישובי מהנדס י:בוע .זויןמ ןו: בטומרח :רה קומתיתותק רצפה  2.3

   .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  . בידוד אקוסטי:יועץלפי החלטת ה :בשיטה

   י למניעת החלקה.חלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלד הנג ה היריצוף בניין המגורים י
 לפי חישובי מהנדס עובי:השלד.  מהנדס תכנוןי לפ, תועשים מבטוןאו אלמנטים מ ,בטון מזוין ג הרגילהג :חומר ן:הבנייגגות   2.4

   .1045ראלי מס' יש תקן פיל :בידוד תרמי .הרלוונטייםודרישות התקנים  לפי הנחיות היועץשיפועי ניקוז ואיטום:  השלד.

ר רעפים חומ החלטת המהנדס. לפי  ,תמתכ,י עץ דגא ,ופע משון ם מעל גג בט חיפוי רעפי : גג משופע ומעליו חיפוי רעפים  

  לפי החלטת האדריכל. וגוון:

  ולמכל אםב  .השלד מהנדס  והנחיות התכנון האדריכלי לפי בשילוב רגילה מתועשת למחצה,/מתועשת קירות חוץ:  2.5

  , )ונגט יק תאי (או לבאו  ,גבסבלוקי , לוחות גבסרות, בדופן פנימית של קיר החוץ ובצד הפונה לדי ,מתועש למחצה/שועמת

  . 1045ישראלי מס'  לפי תקן  :בידוד תרמיהמהנדס. תכנון : לפי עובי .תקינה הרלבנטיתבכפוף לעמידה ב להכו    

   של מכון התקנים הישראלי.ק"  ירו ןתקו "תצבעי תקרות וקירות פנים יהיו בעלי 

  גימור קירות חוץ:   2.6

  התנאים בהיתר הבניה.לפי הכל  חומר וגוון,יכט צבעוני, לשח בגימור יט טיח דקורטיבי ו/או  :יקרעי  ציפוי,/פוייח  2.6.1
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2.6.2    

  מהנדס   נחיות ה או משולב, לפי ו/ )ו אחראו/ונג יט או בלוק תאי (או/או בלוקי בטון מזוין ו/ בטון הדירות: חומר:הפרדה בין ות קיר  2.7

  .  1חלק  1004"י  ת   דרש על פי נ ה ובכל מקרה יעניקו את שיעור הבידוד האקוסטי    האקוסטי,   השלד והיועץ 

  בטון ו/או בלוק ו/או משולב לפי תכנון המהנדס, גובה לפי  :וגובהחומר : מרפסות (ככל שיש)חצרות /  קיר הפרדה בין

  . האדריכל נוןכת

  יש.   :(פיתוח) חיצוניים מדרגות גרמי    2.8

   ניות המכר.וכתב .האדריכל ןתכנו, לפי בטון , לוחות אבן טבעית , אלמנטי אבן משתלבת: מדרגות  2.8.1

  במגרש.  הוגרפיופהטמשתנה לפי תנאי : מס' מדרגות    

  לדרישות התקנים הרלבנטיים,ם בהתא  ,בטוןאו /לוחות אבן טבעית ו , אלמנטי אבן משתלבת ריצוף משטחים:  

  ומשטחי הבניים (פודסטים) לרבות ככל שנדרש בתקן הישראלי, פסים מחוספסים כנגד החלקה. 

וכן פתח   .) יסופק ע"י החברה ביתי שלא ולםס ות(ובאמצע 1ה ומק   בדירות פתח מעל הפרוזדורות עצבאמ :לגג  היעל  2.8.2

  השטוח.הגג  לחלק המשופע למעבר בין חלל הגג

   .6.1.3ראה עבודות פיתוח סעיף  :לרבות מערכת תאורה גימור חניה חיצונית לא מקורה      2.9

  הבניה. , לפי היתרינים אחרים)עם בני ףת (משו טמונה בורות לאשפה :אצירת אשפה    2.10 

  

    :תהערו

  .הישראלי תקניםה  רוק" מטעם מכון"תו תקן י כל צבעי תקרות וקירות פנים יהיו בעלי   .1

  תפים) יהיה בהתאם לדרישות התקן חים המשו טש(בדירות ובחלקי הבניין השונים ריצוף בדרגת מניעת ההחלקה של ה  .2

     .החלקהלמניעת   7922 הישראלי

  

  ן. אי משותפים: יםוחלק חדרים ,ים טכניים/חדר חניות, ,ותמדרגות, מבואות קומתי , חדר ובי, לןינילבבכניסה , רהתאו  2.11

  מכופף צבוע בתנור או ציפוי אחר (בחלקם חפאלמנטי בטון (פילרים), או ארונות  : חומר:(בפיתוח) ארונות חשמל, גז ומים  2.12

  . לפי דרישות היתר הבניה. )בדלהחיצוני ב

  המחסן.הדירתי אליו משויך נה למו :םתיידירם ניתאורה במחס  2.13

ו מכניות ראין מערכות אלקט יש תאורה בפיתוח המשותף. : משותפות ותאלקטרומכניכות למערלתאורה וחיבור חשמל   2.14

  משותפות. 

    

  ת.מי שת הרשות המקואר. עיצוב המספר יהיה לפי דרימוובחזית הבניין יותקן מספר בניין חיצוני  פר בניין:סמ   2.15

  

  פרטי זיהוי)  –סף לאמור בפרק א' דירה (בנותיאור ה  .3

  גובה הדירה*:   3.1

  מ'. 2.50-לא פחות מ :פני הריצוף עד תחתית התקרהמ   גובה הדירה     

  מ'; 2.05 -ת מפחו : לאגובה חדרי שרות ופרוזדור     

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

  

    ע בוהק  בשטח המינימליקומיות ותקרות משנה. בכל מקרה גובה הדירה הנמכות מ יטות,לב, רות, מערכותלמעט תחת קוהערה: *    

  י דירה על פי התקנות לא יפחת מן הגובה המינימלי הקבוע על פי דין. לק לגבי ח    
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  המשמשים אותה. או ה לבדירה ובשטחים המוצמדים  חדרים וגימוריםרשימת  – 2טבלה מס'   3.2

  ה זו).שלאחר טבל הרות,בה/תר בהערות(ראה פרוט י

 )1(חומר קירות תיאור 
  )2( גמר קירות ותקרות

 )4(חיפוי   אריחי ומידות
 (בס"מ) 

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

  ריצוף 
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א  

  חדשים  בשקלים
 הערות 

  קומת כניסה (קרקע)

 ך. ערות בהמשוט בה פר האר  אין  )3(ראה  )2( אהר ) 1(בטוןי קבלו בטון, כניסה 

 . בהערות בהמשךט ראה פרו  אין  )3(ראה  )2( אהר ) 1(בלוקי בטון בטון, חדר דיור 

  ) 1(בלוקי בטון בטון, מטבח 
  אין  )3(ראה  )2( אהר

  ראה פרוט בהערות בהמשך. 
  אין  )4(ראה  חתון ת ן  משטח ארו   חיפוי מעל 

 . ראה פרוט בהערות בהמשך  ן י א  )3(ראה  )2( אהר  ) 1(וןי בטוקלב בטון, פינת אוכל 

 ממ"ד 
  בטון מזוין  

 ת הג"א לפי הוראו
 . ראה פרוט בהערות בהמשך אין  )3(ראה  הג"א ט לפי מפר

   )1(בטון, בלוקי בטון שירותי אורחים 
 אין  )3(ראה  )2( ראה

 בהמשך.   ת וראה פרוט בהער
 אין  )4(ראה  גרניט פורצלן חיפוי 

 אין  )3(ראה  2.6אה סעיף ר ) 1(טוןבלוקי ב  ,בטון   מש ש   ת פס ר מ 
  . 2.6ף עי ר חיצוני ראה סחיפוי/ציפוי קי

 ראה גם פרוט בהערות בהמשך. 

  אין  )5(ראה  )2(טיח  או אחר  ) 1(בטון, בלוקי בטון  גרם מדרגות פנימי 
פרוט בסעיף   מדרגות ומשטחי ביניים ראה

 ך. רות בהמשושאר הע )5(

  ) 1ה מוק ה (עליונקומה 

 . ת בהמשךרוראה פרוט בהע ן אי  )3(ראה  )2( ראה   )1(וןבלוקי בט בטון, פרוזדור 

 . ראה פרוט בהערות בהמשך אין  )3(ראה  )2( אהר  ) 1(בלוקי בטון בטון, חדר שינה הורים 

 . משךראה פרוט בהערות בה ן אי  )3(ראה  )2( אהר  ) 1(בלוקי בטון בטון, חדר שינה 

  לי רחצה כל ר  חד 
 (אמבטיה) 

 ) 1(בלוקי בטון ,וןבט
 אין  )3(ה רא )2( אהר

 . בהמשך  הערות ב ראה פרוט

 אין  )4(ראה  גרניט פורצלן חיפוי 

  הורים חדר רחצה  
 ) מקלחת ( 

 ) 1(בלוקי בטון בטון,

 אין  )3(ראה  )2( אהר

 . משךהב  ראה פרוט בהערות 

 אין  )4(ראה  ן גרניט פורצלחיפוי 

 . המשךב  ערות ה פרוט בה אר אין  )3(ראה  )2( האר   )1(בטון, בלוקי בטון  רות מרפסת ש 

 אין  )3(ראה  2.6אה סעיף ר ) 1(בלוקי בטון בטון, שמש    ת ס מרפ 
  . 2.6חיפוי/ציפוי קיר חיצוני ראה סעיף 
 ראה גם פרוט בהערות בהמשך. 

  רחבה מרוצפת  
 פנימי: בדירות הגן 

 אין  )3(ראה  2.6אה סעיף ר ) 1(ןוטבלוקי ב  בטון,
  . 2.6ראה סעיף וני יצחחיפוי/ציפוי קיר 

 בהמשך.  ט בהערות ה גם פרורא

  ) -1קומת קרקע תחתונה (קומה 

 . משךראה פרוט בהערות בה אין  )3(ראה  )2( ראה   )1(בלוקי בטון בטון, פרוזדור 

 ן י א  )3(ראה  )2( ראה    )1(בלוקי בטון בטון,  דירתי מחסן  
תכנון  ן לפי ת מחסורעובי קי

  ין ולפי כל ד האדריכל/המהנדס

  אין  )5(ראה  )2(טיח     )1(ןבטון, בלוקי בטו  נימי פ   ות מדרג ם  ר ג 
מדרגות ומשטחי ביניים ראה פרוט בסעיף  

 ושאר הערות בהמשך.  )5(
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  לטבלה: והבהרות רות עה
  

   :חומר קירות  )1(

  ים להלן: נאבת  ו לוחות גבסבלוקי בטון תאי/בלקי גבס א/י בטוןבלוק /בטון :ו עשויים מ בדירה יהית הפנים קירות ומחיצו

 מ"מ לפחות. 0.6ים עובי דופן הפרופיל -

 מ"מ לפחות.  70רוחב הפרופילים   -

 / זכוכית / מינראלי).  ק"ג למ"ק (צמר סלעים 12בצפיפות של לחות  2בידוד " -

  חד מאלה: מכל צד של מחיצת הגבס יהיו א  

פה בעל לפחות, מחוזק ומשופר לנגי  מ"מ 15.9וח בעובי יצה דו קרומית), או לחילופין לות (מחחפמ"מ ל 12.5בעובי לוחות  2 -

 ).ק"ג/מ"ק לפחות 1000צפיפות גבוהה (

  חות. פרטי הביצוע יהיו בהתאם להוראות ומפרטי היצרן/ספק הלו  

  . ת התאמתם למפרטיושר בכתב אוחות ויאצרן ספק הלוחות יבצע פיקוח צמוד אחר התקנת הלי  

ניתן שמעטפת הפנים של קירות אלו , המתועשת / מתועשת למחצה בשיטהם י החוץ מבוצע בבניה רוויה, כאשר קירות :קירות חוץ

וד ביד": 1045נטית לרבות בת"י בנה הרלבכפוף לעמידה בתקיאו בלוק תאי. הכל בלוק בטון עשויה מלוחות גבס, בלוקי גבס,  תהיה

וקי  ן "כעמידים למים" או מבלהיצר "יעם המוגדרים הקירות בבלוקי יבנומקרה  רחצה בכל דריח ב, בכל מקרה). " םשל בנייניתרמי 

  בטון. 
  :תקרות/גמר קירות  )2(

 אםבהת  רות. במרחב המוגן הגמר יהיהם לחומר הבניה של הקי+ צבע אקרילי או בהתא טיח : בבניה קונבנציונלית יהיה, גמר הקירות

  : לבן.גוון .י+ צבע אקריל  עורףקוד ה ות פהנחיל

  : לבן.גוון .+ צבע אקרילי  ורףפקוד העהנחיות ל  בהתאם גמר יהיהוגן ההמ במרחבנטטי. + סיד סיטיח  :מר תקרותג 

  . יאקרילללא חיפוי): צבע  (בתחום קירות בחדרי רחצה ושירותיםגמר 

  :גמר קירות במרפסות

  לא תשלום נוסף. החזיתות ל גמת כלל גמר הקירות במרפסות יהיה כדו

  . מעקה פלדה ליווע בנוי כדוגמת החזית בסיס מעקה :צוב מעקות המרפסותיע

  .  ים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראליות וקירות פנכל צבעי התקר

    :ריצוף  )3(  
  ה הרלבנטיות.יק ק חה וההתקינדרישות העומד ב' ), סוג אירה יותקנו אריחים מסוג פורצלן (גרניט פורצלן חדרים בדמערכות הלכל   

  לפחות, אלא אם כן צוין בגמר הקירות חיפוי קשיח.ס"מ  7ות מחומר הריצוף בגובה ירקהריצוף יכלול שיפולים בכל היקף ה 

   בשיפולים. במקומות בהם קיר החוץ מחופה בחיפוי קשיח אין צורך

דוגמאות/גוונים מכל סדרה התואמים  3-וף וצל רירות שסד  4ת, כל הפחול ג לקונה,לכל מידת אריח, המיועד לריצוף, המוכר יצי

  דירות מגורים, לפחות אחד מהם בגוון בהיר ניטרלי. ונים נפוצים ושכיחים בשימוש בגו/לדוגמאות

מילוי (לשל רובה ). המוכר יציג לקונה בחירה בין שני גוונים LAPPATO" (לפחות אחת מבין הסדרות תהיה בגימור "מבריק חלקית

  "י הקונה. לגוון השולט של האריח שנבחר ער תריחים). אחת בגוון אפור והאחרת בגוון קרוב ביו א ןית, בפוגו -ישקים מ
    יהיה פטור מהצגת אריח במידות אלו כר  המו  ס"מ אינו ניתן לאספקה (עפ"י אישור והצהרת הספק)   45/45במידה ואריח לריצוף במידות      

 כמפורט להלן: נוספת  ה סדרה  ונ להציע לק אולם יהיה חייב  

  ף צו של רי סדרות    5פחות,  ה   ונה, לכל המוכר יציג לק לכל מידת אריח,    ח המיועד לריצוף, כלומר לכל מידת ארי   סדרה נוספת של ריצוף     

  מגורים, לפחות אחד מהם בגוון בהיר ניטרלי; בשימוש בדירות    פוצים ושכיחים נ   ם דוגמאות/גוונים התואמים לדוגמאות/גווני   3- ו             
גרניט  (   צלן פור ג  מסו   חים ארי .  א' ג  ו ס . ס"מ   60/60במידות  אריחים  :  ) תמרפסוושירותים  ,(למעט חדרי רחצה בכל הדירהריצוף   -

  . לפחות   R-9נגדות להחלקה  הת   נטיות ובדרגת ב ות התקינה והחקיקה הרל ודריש   2279י  " ת ת  העומד בדרישו .  ) פורצלן 

  סוג א'. אריחים .  ס"מ   25/33  ס"מ,   33/33ס"מ,    45/45  לבחירת הדייר ממידות : מרפסת שירותו שירותים, צוף בחדרי רחצהיר  -  

 -   נטיות ובדרגת התנגדות להחלקה ב ה הרל ק י חק ודרישות התקינה וה   2279רישות ת"י  בד מד  העו .  ) ן רצל ט פו ני ר ג (   פורצלן   מסוג 

  . לפחות    R-9בשירותים  ,  לפחות   R-11וברצפת תא מקלחת    , לפחות   R-10  רחצה   בחדרי 

  , ) גרניט פורצלן (   פורצלן א'. אריחים מסוג    סוג .  ס"מ   25/33ס"מ,    33/33ס"מ,    45/45  לבחירת הדייר ממידות  שמש ותריצוף במרפס  -

  לפחות.  R-10 נטיות ובדרגת התנגדות להחלקה  ב התקינה והחקיקה הרל   ות ודריש   2279העומד בדרישות ת"י  

  אריחים במידות עפ"י בחירת המוכר.  י:דירת צוף במחסןיר  -
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   ת:רויקחיפוי   )4( 
דוגמאות/גוונים מכל סדרה התואמים  3-סדרות של ריצוף ו 4ר יציג לקונה, לכל הפחות, המוכ המיועד לחיפוי,ל מידת אריח, כל    

  בהיר ניטרלי.  אחד מהם בגווןת וגוונים נפוצים ושכיחים בשימוש בדירות מגורים, לפח/ותלדוגמא

גוונים של רובה (למילוי שני  קונה בחירה בין. המוכר יציג ל)LAPPATO( מבריק חלקית"לפחות אחת מבין הסדרות תהיה בגימור "    

  תר לגוון השולט של האריח שנבחר ע"י הקונה. ו יב פוגות, בין אריחים). אחת בגוון אפור והאחרת בגוון קרוב –מישקים 

אי יהא רש המוכר   ס"מ.   30/60- ו כ מ א ס"   25/33- ת כ במידו .  ) גרניט פורצלן (   פורצלן ים מסוג  סוג א'. אריח  :םשירותיורחצה  ירד בח  -

  במחיר הדירה.  ויס"מ ללא שינ 33X33ס"מ,  20X50, אריחים במידות דומות למפורט וכן במידות נוספות כמת הקונהבהס, להציע

 -לתקרה  מעל החיפוי ועד. לפחות  לתובה משקוף הדנוי מהמחיר עד גהקונה ללא שי רתיבמידות לבח בחדרי רחצה חיפוי קירות

  ילי.צבע אקר+  טיח

  מעל החיפוי ובקירות: טיח + צבע אקרילי.  מ'.  1.50ידות כמפורט בחדרי הרחצה עד גובה ות במתים חיפוי קירו ריבחדר הש

חיפוי קירות    -   BIאינו ביחידת  . כאשר התנור  ) ן מעל ארון תחתו (   ה ס"מ לפחות לכל אורך משטח העבוד   60בגובה  : מטבחב יופיח  -  

מ' מעל הריצוף). מעל החיפוי ובקירות: טיח    1.50צפה (גובה  עד הר החיפוי הקרמי ו יון של  הסף העל בו בקו  סבי חורי התנור ו תואם מא 

  + צבע אקרילי.  

  לגמר הקירות. ה המובנית כולל בידוד אקוסטי וחיפוי קרמיקה ז  סגירה עוצלצנרת גלויה תב

ם לחלקי  בר מילמניעת מע םייט נבם הרלת התקני י דרישוולפראות כל דין ים באזורים רטובים יאטמו לפי הווהנקז  הרצפותהקירות, 

  חדרים סמוכים.ו/או  בניין
ות עשויים אבן  גות יהיה מלוח דר מ שות כל דין. גמר ה למניעת החלקה ולדרי   2279ת"י     ת ו יש גמר המדרגות יהיה בהתאמה  לדר   מדרגות פנים:        )5(

  . 2חלק    1554י  ת"   ונים לדרישות חיפוי מדרגות פנים, הע בעית המיועדים ל ט 

ן הריצוף  ו ו לג יהיה ככל האפשר בהתאמה    גוון האבן: ו מיחידה אחת לכל רוחב המדרגות (לוח אחד לכל הרוחב).  ת יהי המדרגו   ום ושלח חיפוי ר 

  האבן יהיה מט.   בדירה. גמר פני 

  

    הערות:

  ניעת מעבר למ דין ולפי דרישות התקנים הרלבנטייםהו לפי הוראות מט יאהקירות, הרצפות והנקזים באזורים הרטובים י איטום:

  .חדרים סמוכים/ מים לחלקי בניין    

  . ס"מ 2 -עד כייתכן הפרש של  ,וכיםחללים סמבין ל ומרפסת שרות,  דצה, ממ"רח דרילדירה, ח בכניסה – הפרשי מפלסים

  . י כל דיןפלה בגוב(מדרגה)  מונמך/מוגבה יתכן סף גג, /ביציאה למרפסות שמש  

  ם שלמים". אריחיובה " ג עד לפחות, אולה לגובה המצוין בטבעד ת יעשה יפוי הקירו גובה ח  - קירותחיפוי   

    ס"מ, לפי החלטת החברה.   60  - פחות מ   ן רכ באם יש פינות קמורות שאו   , PVCיבוצעו פינות מפרופיל אלומיניום או    –י  בחיפו פרופיל פינות  

  הריצוף בדירה. שלברקה ע ליטוש ו/או הצבתלא  החברה י למניעת ספק יודגש כ - הליטוש/הברק  

  במדויק ו/או בכלל, בתוכנית המכר, וככל שתותקן    ,תסומן  ר כי לא בהכרחחברה, מובהטת הלפי החלן, באם תותק – ות, קורה/רגולהפ  

   .לפי תכנון האדריכל ב,ו/או משולו/או אלומיניום  פלדה ו/או ו/או בטון ץעמ תהיה עשויה        

  ארונות למערכותמטבח,  גב ארוןופים, במח ירות וחזיתותלמעט בשולי ק ס"מ לפחות,  7בגובה  ,צוף) מחומר הרינלים(פ –שיפולים 

  רים טכניים. חיפוי ושיפולים, ללא קיטום פינות (גרונג).ואזו

 אצולריצוף טר  חות.פל  מ"מ 3של  ת)אריחים (פוגוווח בין מרביצוע נדרש נים לריצוף וחיפוי, לפי דרישות התק  – ת)מרווחים (פוגו

  מ"מ לפחות. 1 נדרש מרווח של

  
  . )במפרט מכר זהאו בסעיף אחר ו בפועל רק אם צוין כך בטבלה יותקנ ת בהערות לעיל סוהתייחיהם יש נים לגבמתקי ציוד והר כ(מוב
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  ת:וארונ  3.3

  
   ארון מטבח תחתון:   3.3.1

הכנה לכיריים   ,טוחה של הכיורנה שלהתק  פתח המתאיםלכיור, חיתוך גירות, מדפים, תושבת מ הארון יכלול דלתות,  -

  ול ונקודת חשמל להצתה), הכנה למדיח כלים. לביש  נקודת גזטוחה, להתקנה ש  מתאיםוך פתח חית(תושבות ו  ותמובנ

 ס"מ.  60-היה כ, יתותלעומק הארון, כולל חזית הד 

  הריצוף.ס"מ מעל פני  90-יה כיהגובה סף עליון של משטח העבודה   

  מ לפחות. מ 17-18ד (סנדוויץ) בעובי היו מעץ לבון והמדפים יהארוגוף" 

 פחות.מ"מ ל 5-6קט) בעובי מעץ לבוד (דיה הירון יאה גב 

 / (סנדוויץ) דלתות הארון תהיינה עשויות מעץ לבודMDF / ינג.ורמסטפולוחות פ  

  מסילות  ות תהיינה בעלותעומקו. המגיר ות, לכל גובהו ולכלפחל ס"מ 60הארון יכלול יחידת מגירות ברוחב

 תכת.ות ממטלסקופי

  ינה של הארון, יותקנו פתרונות דת הפולא יותר. ביחים נדרש בלבד, אנה אחת פי להתחתון יכלוארון המטבח

  וה ערך.שו או רנשלף כדוגמת מג'יק קורנ מכניים לאחסון

  להלן: אם לרכיבים המפורטים התסוגי ציפוי ארונות המטבח יהיו ב    -

 פורמינג. ידיות מתכת. / פוסט  פורמייקהיצוני: ציפוי ח 

 ייקה. או פורממלמין  ים:מדפ  ימי וגמרציפוי פנ  

  מוכר כמפורט להלן:ר היבחשניו יהיו לבחירת הקונה מתוך סוגים וגוונים שיציג המוכר ו/או הספקים וגוו  סוגי הציפוי   -

 מהם בגוון  ם בצבע לבן ואחדלבחירה, אחד מה גוונים שונים 5ג בפני הקונה לפחות  ציציפוי חיצוני: על המוכר לה

  ניטרלי. 

 ן לבן.גווי פנימי: בפוצי  

כר המו . החליט הדייר שלא להתקינם, עללהחלטת הקונהמובנים בארון תחתון הינם וכו'   של מדיח, תנורתכנון והתקנה  -

  ללא(שמליים המובנים תקנת הכלים החם, במקומות שיועדו לה פיתו, לרבות דלתות ומד לספק את ארון המטבח בשלמו

 חללים) לרבות ההכנות הנדרשות. 

  
  ; המשךרה בהע ראה מידות:  )1(    

        

בי לא  עוב הדלבחירת הקונה משטח עבולכל אורך הארון התחתון יותקן  ח תחתון: תיאור:ן מטבדה מעל ארועבו משטח

לפי   1,2(חלקים  4440 דרישות ת"י ל  ערך), העונה  גמת אבן קיסר או שווהדומאבן טבעית או פולימרית (כ ס"מ 2-פחות מ

תאם להתקנה שטוחה של כיור. בהיקף יוטח המשבכל היקפם. ארונות לחזית המ ביחס ס"  2ל בהבלטה ש עם שולייםהעניין), 

עם עיבוד   קנט מוגבהא י להעדיף התקנה לל שאריקבע ע"י המוכר (הקונה  ודועיב יותקן קנט עליון מוגבה שאופן המשטח

  זה). וע בגין אי ביצ . לא יינתן זיכויכל היקף המשטחף מים בכולל א ,ל הנדרשככחזית המשטח ב

וונים ג 3נה הקו ציג בפניי המוכראות שיוצגו ע"י המוכר ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידו. דוגמ מגווןונה מתוך לבחירת הק  ון:וג 

    ודד אחד).ולא לוח בו בהדבקה סר יהיאבן קי עית אואבן טבלוחות ה(טרלי. ניאחד מגוונים אלו יהיה בהיר , ולפחות

    

  ן.אין: בח עליוארון מט  3.3.2  

 ן מ"א ארו 1נון המטבח הספציפי המוכר יהיה רשאי להציע לדייר להמיר עד תכל  הם ומעלה, בהתאמחדרי 4.5ירות דב: הערה

  מ"א.  2יה מטבח העליון יהמ"א ואורך ה 5 תון יהארון המטבח התחא כלומר, אורךמ"א ארון מטבח עליון.  2  -תחתון בבח מט 

  :רט להלןון כמפוון העליהארמוכר יתוכנן החליט הקונה לקבל את הצעת ה

   והמשכי ללא פינות.רציף  הארון יהיה 

   ס"מ 60יה יה. ניתן שגובה ארון עליון כולל חזיתות ס"מ לפחות 30 וס"מ לפחות ועומק  75גובהו של הארון העליון יהיה  

 גנון קלפה).פי מעלה (מליונים תהיה כלת העיחת הארונו ובתנאי שפת
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  כו.לכל אור דף אחד ת מן יכלול לפחו ארון מטבח עליו 

  ה בהתאם לדרישות המפרט לגבי ארון המטבח התחתון.המטבח העליון יהי וציפוי ארוןנה מב 

      . ראה נספח ג' :החיפוי  ה,הכיור, הסולל  , משטח העבודה,המטבח ארונותבעד וי זיכלמחיר   

  

), ויץ'דוסנלבוד ( עץ י מעשותחתון  ארון יותקן ם),שירותיהבחדר בדירה (למעט  רחצה יחדרבכל אחד מ יין):אחרים (צנות רוא  3.3.3  

 MDF 5ו סיבית עמידה במים ברמה אP  310לפי תקןENס"מ לפחות   80באורך מינימלי של  ו מונח י אתלו  . הארון יהיה

  בכיור.מחרס / שיש / ניאו קוורץ משולב   נטגרלימשטח עבודה אי בלתי מחלידים, דלתות, מדפים, ציריםהכולל 

      אין. :צההרח י בעד ארוןמחיר לזיכו                    

  

    :תהערו
 5: חדרים 4-ו 3דירת ; טר אורךמ  3.5רים: חד  2.5-2דירת : המצויןפחת מ אורך המזערי של ארון המטבח התחתון לא יה  )1(

מחושבת  . פינההמטבח רך קירהתחתון תימדד לאוך הארון אור מידת  מטר אורך;  6ומעלה: חדרים  4.5; דירת מטר אורך

באורך  יכללו לבים בתוך הארונותהמשו(למעט מקרר)  כיריים וכיו"ב למדיח, תנור, םהמיועדי םליחל ורך הארון.פעמיים בא

       הארונות. 
 קיימים נות המטבחקיר שבגב ארוקחת בחשבון כי יתכן ובל יכוי עבור ארונות המטבח וביצוע עצמי, על הקונהזל ש הבמקר  )2(

  וקה.ורך תחזאלו לצ ח/יםאפשר גישה לפתגישה לקולטן/ים משותפים. יש ל פתח/י
  .הקונה להחלטת נתונה תחתון בארון מובנים 'וכו תנורח, ימד של התקנהלצורך הארון  תכנון  )3(

 שיועדו במקומות תות ומדפים,לד  לרבות, בשלמותו טבחמ ה ארון לספק את המוכר על ,להתקינם שלא הקונה החליט  -

  .תרשוהנד  נותההכ ולרבות) חללים ללא (המובנים הכלים החשמליים להתקנת

  .החברה את הרוכשבו תנחה וח זמנים שהחברה תקבע ובמועד בחירותו על פי הל ווח עלהקונה לד באחריות 

  

  מיתקנים לתליית כביסה:  3.4

        סה).מש (במפלס הכנימרפסת שב נמצא מתקן לתליית כביסה

               לי כביסהחב 5ס"מ,  160 מינימלי של ורךבא לים וגלג )מגולוונות( מתכת בעל זרועות: (קטנה) ביסהכתליית מיתקן ל      3.4.1

ס"מ   120-משיותקן מתקן מתרומם שאורכו לא יפחת  אינתבס"מ ו 160-ניתן שאורך המתקן יהיה קטן מ מפלסטיק.

  ס"מ.  800-ת מכביסה לא יפחאורך המצטבר של חבלי הוה

נת על קיר  וומגול תקן ממתכתשמשמעו מ ,שמש ר/מרפסתבחצ ךמתקן שווה עראפשר שיותקן  :גג /לדירות הגן      3.4.2

    ס"מ.  160כביסה באורך מינימלי של   ליבח 5המתקן יהיה יציב ומקובע לקיר. המתקן יכלול לפחות    . המבנה

 וסלה) עם עמוד הכולל לפחות(קר תובבמסן ר מתקן זה במתק לטתו, להמיהחי  "שאי, עפדייר יהיה רה בדירת הגן  -

  ע למשטח בטון ו/או למשטח מרוצף.ן יהיה יציב ומקובמגולוונת. המתק ממתכת   ניום אומאלומי פלותזרועות מתק  3

  .UVים, עמידים לקרינת יהיו איכותים ילבבכל המתקנים הח   3.4.3

 ס"מ.  60-ביסה לא יפחת מליית כישה לת. עומק הנ5100ס' העומד בת"י מיהיה מחומר עמיד  יסה: כבמסתור   3.4.4

  הבניין. מפלס עליון שלל גשם שלמערכת איסוף מי המבטון שינוקז  ן משטח הפרדהתק יו ביסהור כבתחתית כל מסת 

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

  . כביסה לייתמ"ר לת 1.7ל יישמר שטח פנוי שיסה ובתנאי שורי הכבות טכניות במסתרכניתן לשלב מע  3.4.5
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   נוספות בהמשך.. ראה גם הערות מ)(מידות בס"  רהסים בדיות ותרית, חלונדלתורשימת  – 3ס' טבלה מ   3.5
  
  
  
  
  

 תריסים  חלונות  דלתות  --- 

 חדר 
ומידת   תומכ

   הפתח
 (גובה/ רוחב)  

חומר (עץ  
  אלומיניום/

תכת/ אחר) מ

צירסוג פתיחה (
נגרר/  כע"כ)/  

 אחר) 

ת  מידכמות ו
   תחהפ

(גובה/ רוחב) 

חומר (עץ  
ום/  אלומיני 

) מתכת/ אחר 

  פתיחהג סו
כע"כ/  /(ציר

כיס/אחר) / רר נג 

ומידת   ותכמ
   הפתח

 ובה/ רוחב) (ג

  /חומר (עץ
אלומיניום/  
מתכת/ אחר) 

ים לבש  רחומ
סוג פתיחה(ציר/

כ.ע.כ/נגרר/  
כיס/חשמלי/אחר) 

  מת כניסה (קרקע)וק

 סה כני

1 

 ר רגילהיצפלדה בטחון

-- - 

- --  --- 

 --- 

 ---  ---  --- 

100/225  ---  --- 

 ור די חדר

1 

 רר כ.ע.כ גנאלומ' מזוגג 

 --- 

 ---  --- 

1 

 לומ'א אלומ'
  גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

240/225 -- - 240/225 

 --- 

 ---  --- 

1 

 הרגילר ציאלומ' מזוגג 

1 

 אלומ' אלומ'
  ילה חשמלילג

 דנייבוי יכולל ג
-- - 80/170 80/170 

 מטבח

 --- 

 ---  --- 

1 

כ.ע.כ   ררנגזוגג ממ' אלו  

 --- 

 ---  ---  --- 

 --- -120/115   --- 

  ממ"ד  
(משמש  
  כחדר  
 ) 1 שינה

1 
פלדה לפי  

 א  "גה
 תנגרר

1 
אלומ' מזוגג 

  כ.ע.כ נגרר  
לפי הנחיות 

 א ג"ה

1 
 .  סלכינגרר  אלומ' אלומ'

70/200  100/100  100/100  

 ---  
- --  --- 

 ---  
 ---  --- 

 ים, הנגררת/יםגז, הדף ורסיס ים, פלדה נגדתיש  חת אוכנף א
         או ציר רגילה לפי הנחיות הג"א. ס. לכי

 ---   ---  

שירותי  
  אורחים 

1 
  + עץ 
אור -צוהר/צו

 ציר רגילה
- -- 

  --- אוורור מכני
 ---  

 ---  ---  ---  
-70/205   ---  -- -  

  ) 1מה קומה עליונה (קו

חדר שינה  
2ים הור  

1 

 רגילהר צי עץ 

1 

 ילהציר רגוגג ' מזאלומ

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

80/210 80/170 80/170 

1 

 נגרר כ.ע.כ ' מזוגג מולא

 ---  

 ---  --- 

1 

 ניה ידילגל אלומ' אלומ'

180/225  --- 180/225 

3 חדר שינה

1 

 ציר רגילה עץ 

1 

 נגרר כ.ע.כ מזוגג אלומ' 

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

80/210 140/170 140/170 

ח. רחצה  
 כללי 

1 
  + עץ 
אור -צוהר/צו

 ציר רגילה

 --- 

 --- ור מכנירווא

 --- 

 ---  ---  --- 

80/205  --- -- - 
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 תריסים  חלונות  דלתות  --- 

 חדר 
ומידת   תומכ

   הפתח
 (גובה/ רוחב)  

חומר (עץ  
  אלומיניום/

תכת/ אחר) מ

צירסוג פתיחה (
נגרר/  כע"כ)/  

 אחר) 

ת  מידכמות ו
   תחהפ

(גובה/ רוחב) 

חומר (עץ  
ום/  אלומיני 

) מתכת/ אחר 

  פתיחהג סו
כע"כ/  /(ציר

כיס/אחר) / רר נג 

ומידת   ותכמ
   הפתח

 ובה/ רוחב) (ג

  /חומר (עץ
אלומיניום/  
מתכת/ אחר) 

ים לבש  רחומ
סוג פתיחה(ציר/

כ.ע.כ/נגרר/  
כיס/חשמלי/אחר) 

ח. רחצה  
 הורים 

1 
  +  עץ
אור -צוהר/צו

 ציר רגילה

1 

' מזוגג ומאל
  נטוי 

  (קיפ) 

 --- 

 ---  ---  --- 

-70/205 60/90  --- 

מרפסת 
  שרות 

1 
 ציר רגילה עץ 

1 
 נגרר כ.ע.כ לומ' מזוגג א

1 
 כ.ע.כ  נגרר  אלומ' אלומ'

80/205  -140/115  140/115  

  ) -1קומה ( קומת קרקע תחתונה

דירתימחסן  
  עץ/פח  1

לפי החלטת  
 החברה 

 הילרג ציר
 --- 

 ---  --- 
 --- 

 ---  ---  --- 
80/200  - --  -- -  

  
  : ואחרות טבלהל ערותה

,  רגילה+ משתפלת פתיחה =  (דרייקיפ)סב נטוי טוי), (נ תל = פתיחה משתפקיפ = סוג פתיחה, רגילה ציר= אלומיניום, ' אלומ  :אורי מיליםיב  .א

 גלל כלפי= תריס נגלילה  ,קבועהף כנ  על בתנועה אנכיתאחת = כנף גיליוטינה ר, קיב יס)לתוך גומחה (כעל כנף ו/או רת = כנף נגרניגרר כ.ע.כ 

  .ו/או חשמלי דני)(י עות רצועהבאמצ מעלה,

 ה"כתאים לסהכללית בדירה ת ת ובלבד שהכמו בטבלהשל אחד מחדרים  רבתיאו להופיע ת ולו, משותפים לשני חדרים יכדלתות/חלונות  .ב

 . להבטבחלונות המצוינות  הדלתות/

רכת בריחים חבויים  (ביטחון) בעלת מע יתה לכניסה ראשדלת מגן מפלד: רט להלןלמפו  תהיה בהתאם -מגורים לדירת ה כניסההדלת   .ג

עינית ימי נוסף, פנ סגר בטחון מפורט להלן:וכ 5044ידי מנגנון גליל התואמת לתקן ישראלי מס'  על םיהננעלים לפחות בארבעה כיוונים ומופעל

שקוף בניה מ .דלת ומספר דירה תחתון, מעצור  מברשת סף ,טות"ו"רוזה נע יתידלינדר, ים, מגן צימערכות ציר, )טלסקופיתת/רמי(פנו הצצה

 כר.ר וגוון לפי בחירת המוגמוהמשקוף יהיו בצביעה בתנור. דלת הכניסה תהיה ב לתדה מ"מ לפחות. כנף 1.25מפלדה מגולוונת בעובי של 

על   23ס' לתקן ישראלי מ ת בהתאםת לבודונה דלתו תהיי דלתות הכניסה לחדרים בהתאם למפורט להלן:ו הים ידלתות הפנים בדירת המגורי  .ד

כנף . ותס"מ לפח 7ט מחומר עמיד למים בתחתית הדלת בגובה קנ תנפתיחת ציר רגילה. הדלתות תהיינה עמידות למים ויכללו התקחלקיו וב

טיקה,  חוזק, אקוס –י ט תפקודל היבלוי אחר שווה ערך בכפלקסבורד ו/או מי ויילמ עם גרת תי לוחות מודבקים על מסמש הדלת תהיה עשויה

. כנף הדלת לרבות לוחות צדדים לפחות 3-ב(קנט) מצופה  –התאמה לסוג הדלת והמשקוף. היקף כנף הדלת ר. צירים יותקנו באח קיים,

כת דיות מתול ויעמידות במים, עם מנעצוני מתועש המתאים לחיי יפובע או בפורמייקה או בצה בציהי גמר הדלתות:ים. ים למידעמ –והדבקים 

ל פסי אטימה. המשקוף וכליו לדלת, בעל הלבשות פולימרי או בגמר ובגוון תואם 23שראלי יהיה בהתאם לתקן י  משקוף הדלת:. הצדדים משני

גוון ור בכנף הדלת. א-פנוי" וצוהר/צו-תפוס" מויוהשירותים, מנעול סיבובי דחת . בחדרי האמבטיה, המקליםלאחר התקנתו יהיה עמיד למ

 3 הנוהמוכר ו/או הספקים שיבחר המוכר. על המוכר להציג בפני הק ך דוגמאות שיציגו חירת הקונה מתויהיה בהתאם לב :הפנים דלתות

 גוון לבן. ב אפשרויות שונות לבחירה לפחות, אשר אחת מהן היא

כבים משני ורהמ, התקןרישות לפי ד יטיחותרגיל/ב)  Double Glazingכפול ( זיגוג שקוף עםום אלומיני : חלונות מסוגמ"ד)ט מ(למע חלונות   .ה

תו   ליהחלונות ורכיביהם יהיו בע. )מ"מ  6רווח אויר של מ םע ,משני הצדדים לפחותמ"מ  4 (זיגוג בעובי וח אוויר ביניהםוחות זכוכית עם מרלו

י ת יותקנו על ידהחלונו ונעילה.פתיחה  גנוניות, מנם, ידיות מובנצירים, גלגלי ,EPDM מיגומי , ובכללם: סרגלי זיגוג, אט ייםתקן ואביזרים מקור

סוג מ יהיה חלון :בממ"ד . חלון מזוגג ונגרר כנף על כנףם ויניהיה בעל ויטרינה, מסוג אלומיחלון חדר הדיור:  ם היצרן.מתקין מורשה מטע

   .העדכניות העורף ודפק  ותבהתאם להורא, נגרר נף פלדהם כום מזוגג ע אלומיני

 .אחת רשת נףלכ כהכנה סילהמ ב נוסף נתיב קןיות  זזההה ותבכל חלונ ן.אי :תותשר  .ו

 ם. סילפי הקיים בתיאור הדירה) יהיו בעלי תריהכל בח (מט ו הפתחי הדירה, למעט חדרי אמבטיה, חדר שירותים, חדר רחצ :םתריסי  .ז
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ברת. עובי  ימה מוגבים לאט בין השלגומי  יתן מוקצף כולל אטם במילוי פוליאור ניוםמילוח איים פיהיו שלבי התריס עשו זזהבתריסי גלילה או ה 

נגנון פתיחה בי תריס כנ"ל עם מנגנון חשמלי ומשל םע . בחדר דיור יורכב ארגז תריס גלילה הפתח והוראות היצרן יהיה בהתאם למידות הפח

 .נייד

, רותרפסת שיונים למבחים הפת במט ר לאוויר החוץ, לרבובחים ללא אוורור ישימט ובים דרי שירות, בחדרים סניטריחב - אוורור לאוויר החוץ  .ח

 צינור מצויד במאוורר מכני עד לקיר החוץ לרבות רפפת כיסוי. יבוצע

גוג  זיב ביםיתכן פתחים המשול ומיניום.האליועץ  ו/או  ון האדריכלכנפרופיל, גוון, עפ"י תה דגם .עשויים אלומיניום םסיירתמסגרות החלונות וה  .ט 

 .מסך תאו קירו/מחסום, וה/המשמש כמעק  קבוע

  "), לפי תכנון האדריכל.שקופה או עמומה ("חלב  ,בטיחותיתזכוכית  תותקן (באם יש חלונות),תים ושירורחצה בחדרי   . י 

 .קבועע סורג וקבל אין, בקומה) ש את כלל הדייריםלשמ (בחרום אמור  קומתי וץילהמוכרז כפתח ח בדירה ו/או חלון ממ"דחלון ב -חילוץ חתפ  .יא

 יתכנו שינויים במידות הפתח, סוג החלון/תריס, לרבות סוג הפתיחה וכיון הפתיחה. "חילוץפתח "כות כת המוסמרשויוכרז ע"י הבפתח שיו ,בנוסף

 2 - ם כהיבוד גסף הדלת וריצוף הממ"ת. וניחיצ נגררת,/אטומה, הנפתחתה  דלת כניסה למרחב מוגן הינה דלת פלד :פיקוד העורף תושלפי דרי  .יב

פתחי אוורור מעוגלים   כנפיים לפתיחה. חלון אלומיניום + זיגוג וכן 2ות לכיס ו/או גרריים, הנת או שתנף אחון פלדה כהדירה. חל "מ מעל מפלסס

פתח וליד  ירהק  ע"ג פיקוד העורף),חיות הנ לפי(סינון אויר  מערכת נתק תה  חסומים בדיסקאות פלדה (פלנצ'), וניתנים לפרוק. ,םיבקוטרים שונ

הרי מתקן הסינון, ע"י החברה יודגש שבאם סופק  ).2010(תקנות הג"א מאי  יצרן.ת הפי מידומערכת לות הד יקומית. מהפרעה מ רוצתירור האוו

י ע" כךל מכושהוס יםות נוספת ע"י הגורמטימבדיקת תקינות ואיחייב , ע"י הרוכשרוקו יפלכן אושרו ע"י פיקוד העורף, וו ק דבנתקינתו והתקנתו ש

המצוין בתוכניות המכר ו/או במפרט המכר לבין הביצוע בפועל יגבר הביצוע  ין סתירה בקרה של מ בכליודגש כי יעת ספק מנ ל וד העורף.פיק 

 ת של פיקוד העורף.נוכדובפועל התואם הנחיות מע

  תורך בהתקנצהעקב , "נטו"פתחים  ותידת מאינן מבטאוומשוערות בס"מ,  יהבנ, הינן מידות 3מס'  לההמידות המפורטות בטב  – מידות  .יג

של מלבני דלתות/   ,פרופילים היקפיים למיניהםמשקופים ו סמויים ו/או מסגרות סמויות וכןמלבנים ן: כגומים משלי אביזרים

נון כהתת וקנבתכנדרש לפתחים אלו  שטח,/דותממילא יפחת  יםהמתקבל יםבכל מקרה גודל הפתח .(לפי הענין) מסך נות/קירותריט יוחלונות/

  ניה.והב

  

  ראה גם הערות לאחר טבלה זו.  - דירהם בסניטרי ה וכליםרואתבמתקני  – 4טבלה מס'   3.6

  מיתקן     
מיקום

  שרותי אורחים מטבח 
  חדר רחצה
  הורים

 ) תחל(מק

 רחצה כללי חדר 
 (אמבטיה) 

  אחר   מרפסת שרות 

   חטבכיור מ 
 (בודדת/כפולה) 

ת  מידו
 בס"מ) (

 --- --- --- --- --- ראה הערה (א) 

 --- --- --- --- --- א' סוג 

 --- --- --- --- --- ג'  נספחראה  ₪  כוי יז

 כיור רחצה

מידות  
  (בס"מ) 

 --- --- משולב בארון  משולב בארון  --- ---

 --- ---3.3.3ראה סעיף 3.3.3ראה סעיף  --- ---  סוג 

 --- --- אין אין --- ---  ₪  וי כיז

  כיור לנטילת ידיים
 ') ג() 'א(

מידות  
  (בס"מ) 

 --- --- --- --- א) ראה הערה ( ---

 --- --- --- --- א' ---  סוג 

 --- --- --- --- אין ---  זיכוי ₪  

וארגז  אסלה
 (ב')שטיפה

מידות  
  (בס"מ) 

 --- --- ) בראה הערה ( ) בראה הערה ( ) בראה הערה ( ---

 --- --- א' א' א' ---  סוג 

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

  ט/  אמב

 ') (במקלחת
מידות  

  בס"מ) (
--- --- 

  מקלחת 
 ) בה הערה (אר

  אמבטיה 
 ) בראה הערה (

--- --- 
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  מיתקן     
מיקום

  שרותי אורחים מטבח 
  חדר רחצה
  הורים

 ) תחל(מק

 רחצה כללי חדר 
 (אמבטיה) 

  אחר   מרפסת שרות 

 --- ---  סוג 
  ריצוף משופע

 (מקלחת) 
אמבטיה  א' (

) חאקרילית או פ
--- --- 

 --- --- אין --- --- ---  זיכוי ₪  

קרים   למיםסוללה 
  ר,כיוחמים ל/

  (ג)( ד) מהמשטח

 --- --- )גרה (ראה הע  )גרה (ראה הע  )גראה הערה (  )ג(רה ראה הע   דגם 

 --- --- א' 'א א' א'  ג סו

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

ה סוללה לאמבטי
 (ה) למים קרים וחמים

 --- --- )גהערה ( ראה --- --- ---  דגם 

 --- --- א' --- --- ---  סוג 

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

לחת  סוללה למק 
 )(ה ים וחמיםמים קרל

 --- --- --- )גראה הערה ( --- ---  דגם 

 --- --- --- א' --- ---  סוג 

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

ת כביסה  מכונל (קרים) חיבור מים
 (ז) חשמל והזנת לניקוזחיבור 

 --- יש --- --- --- ---

 ווללשר בדופן חיצונית 4" פתח
, (ז)כביסה מייבשמ   ליטת אדיםפ

תריס הגנה זנת חשמל, הכולל 
  . ומשקולת סגירה

 --- יש --- --- --- ---

לחיבור , חיבור למים וניקוזהכנה 
  (ח) מדיח כלים

ההכנה משולבת בניקוז כיור  (
  . )המטבח

 --- --- --- --- --- יש

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

 --- --- --- --- --- 1  )(הכנה (י)שול דת גז לבינקו

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

  

  : ואחרות טבלהל ערותה

  ם הרכישה).בטבלה, או במסמך אחר שצורף להסכ צויןבפועל רק באם קיים (ה

ערה קס"מ או  40/60ות במיד בודדתת מטבח  קער -נה: ר יציג לבחירת הקומוכה חה.ח תותקן קערת מטבח בהתקנה שטו: במטבכיור מטבח  )א(

במידות לפי  כיור רחצה שולחני (אינטגרלי): .נירוסטהסילי קוורץ/קוורץ גרניט/ : חרס/לבחירת הקונה. חומר הקערה  ס"מ 80/46 במידות כפולה

 .מס" 25/40 במידות .חרס :)ב"שמשהת חיו באם נדרש בהנ( ור נטילת ידייםכי רה.פק, שיבחר ע"י החבן/סהיצר

בעל קיבולת ( דו כמותי חרס :הדחה  מיכל .בעל צירי נירוסטה ,כבד :אסלהה מושב) מונחתבלוק" (-רס "מונותים תהיה מחת שירואסל : אסלה  (ב) 

  .1385"י ת"י עפליטר)  6ליטר וארוכה של  3הדחה קצרה של 

  פוליאסטר.   עץ עם ציפוי, שלד היקפיבעלת חיזוק  הומוגני, מ"מ 3.5ילי בעובי אקרר חומתהיה מהאמבטיה ס"מ.  70/170ת במידו אמבטיה:

   מ"מ לפחות מצופה אמאייל. 2.5 לחילופין מפח בעובי .מילוי עץ בפינות ומיטת תמיכה מפרופילי ברזל מגלוון  

 המשטח לניקוז םשיפועי עם 2272 י"ת  תשו דריב העומד בגמר ן,די כל בהוראות הנדרש פי על מהמידות יפחת לא המקלחתתא  שטח מקלחת:

  למשטח משופע במקלחת). נית כחלופה קנת אגתר הת (לא תו

קרים בעזרת ידית  (ויסות מים חמים/ ערבל /מיקסר בעל מנגנון קרמי דו כמותייהיו בציפוי כרום ניקל, דגם מ וחמים כל הסוללות למים קרים    )ג(

  ארץ. נטית בהרלווישות התקינה ים בכל דרלמים חמים העומד תדרו ס 3ך לבחירת הקונה מתוו "חסכמים". ויכלל אחת)
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ה או הכיור. ברז המטבח יהיה מסוג  פרח והם ימוקמו על מישור משטח העבוד-יותקנו ברזים מדגמים מיקס רי הרחצה ובכיור המטבחבכיו  -

   ס"מ.  15ומק מ עס" 15מידות ברז רחצה תהיינה גובה   ס"מ. 25ס"מ, גובה  20עומק  ברז נשלף במידות להלן.

  . בציפוי כרום ניקל, מערבל מיקסרם: דג  :)משהב"שנחיות רש בהבאם נד ( דייםז נטילת יבר  -

 מתלה מתכוונן, מוט כולל צינור שרשורי,  מיקס מהקיר, ,דרך) 3דרך (אינטרפוץ  רב  - תותקן סוללה למים חמים וקרים :מקלחתה בתא  -

  מ וראש מקלחתס" 30באורך מהקיר זרוע חירת הדייר, ין ולפי בלחילופאו ומזלף.   חותלפ"מ ס 60סקופי ומוביל אנכי באורך לקה טלהח

  "מ.  ס 15 בקוטר

לה מתכוונן מוט  כוללת יציאה תחתית למילוי האמבטיה וכן צינור שרשורי, מתתותקן סוללה למים חמים וקרים, מיקס מהקיר, ה :באמבטיה  -

  זלף. ומ  ותלפחס"מ  60פי ומוביל אנכי באורך טלסקו  החלקה

  .ניל יברזו יבור לביוב,: חללתכו להז/י שטיפת אסארג ורים וכיהתקנת   )ד(

  .: לבןגוון הקבועות  )ה(

ן בדופ 4פתח "נת חשמל, : הזהכנה למייבש כביסה קרים), חיבור לניקוז, הזנת חשמל.נקודת מים ( :הכנת חיבור למכונת כביסה כוללת  )ו(

  . ירהמשקולת סגכולל תריס הגנה ו ,סהביכה מייבשמ פליטת אדים לשרוול ניתחיצו

  ז והכנה לחיבור לביוב, ולסיפון קערת המטבח.ברם כוללת: יח כלי למד  ההכנ  )ז(

  ת נחושת בלבד ללא אביזרי קצה.באם לא נאמר אחרת, צנר: הכנה לנק' גז  )ח(

  ונית.ת העירמפרטורה המסופקת מהרשמים בט קרי : מים קרים  )ט (

  ור. בודה או הכישטח העשור מהממוקם על מיקרי ברז  = פרח קבוע. שרוולוך מתלף ראש ברז הנשנשלף =   )י(

    (מיקסר) = ויסות מים לקרים /חמים, בעזרת ידית אחת.   מערבל

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

  

  , ברצפה,הבניין) ותפים לכללמשוקם יתכן (בחלב י ביו יקורת לקולטנת ופתחי בצנר: אחר לכל צורךה, ירבד  אביזרי אינסטלציה נוספים   3.6.1

  כיבוי אש).  וכמות, עפ"י דרישות (מיקום יתכן מתזי כיבוי,אינסטלציה. ה במיקום וכמות עפ"י החלטת מהנדס, בקירות או בסמוך לתקרה

  בין   יקודוכבלי פ ברת גזלהעת וצנר ,מפוצלו ני מרכזייה. ניקוז למזגן מלציסט אינלפי החלטת מהנדס ה  ,מיקוםב יםחלקי מארון למ

  . למאיידהמיועד המיקום המיועד למעבה, עד המיקום 

  

 ה תהיה בהתאםנדרשה מערכת סולארית, התקנתתהיה לפי הוראות כל דין. באמצעות מערכת הספקת מים חמים לדירות  :מיםחימום    3.6.2

  .  579ראלי שלדרישות תקן י

לתכנן  מאפשרהק ל מפס ) הכולטיימרן קוצב זמן (שמלי והתק ום עם אלמנט עזר חחימ לכול הדירה יותקן מכל אגירה (דוד) לכל     3.6.2.1

  מראש את זמני ההפעלה.  

  אמצעי חימום ב, יעשה חימום המים סולארית באמצעות מערכת לדירות שלהם לפי הוראות כל דין לא ניתן לספק מים חמים    3.6.2.2

ים מום המן לחיהתקן קוצב זמ לרבות ם. ים הקיימים בעניינבתקנ דיםשהמים המסופקים באמצעותם עומ ובלבד אחרים,    

  . ר)יימ(ט 

  נפח מיכל האגירה לא יפחת מהוראות כל דין או מהמפורט להלן לפי המחמיר מבניהם.  3.6.2.3

 150 -ריםחד  4,5,6בדירות  ליטרים, 120 -חדרים 3 בדירתפנימי:  טרים.יל 150 :תבקיבול למים חמים) כל אגירה (דודימ   3.6.2.4

  ;ליטרים

מהנדס  תכנוןלפי  (המשופע) עליוןהגג מעל ה או בסמוך להשירות או פסת  במרכגון נגיש  סתר אךבמקום מו :ד מיקום הדו  3.6.2.5

        האינסטלציה.

  דיים. כיור נטילת ית. מקלח  קערות מטבח ורחצה, אמבטיה, :חיבור מים חמים לכלים  3.6.3

  ). הגן(בדירות  .יש :"דלי"ברז    3.6.4

  רה). טת החבפי החל(מיקום ליש  :מים לדירההכנה למונה   3.6.5

    , PPR, S.Pפלדה מגולוונת, פקסגול,  :חומר הצינורות: מים חמים וקרים  3.6.6

  . או אחר פלסטי :שפכיםפלסטי או אחר, : וחיןדל   

  נקודת הגזעד הגז והספקת ממקור בדירה ת גז ה יכלול צנר , מחיר הדיריש: במטבחגז ה ממקור הגז ועד נקודת הבדיר צנרת גז  3.6.7

   .הראשית במטבח וכן הכנה למונה גז דירתי
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  : יש.הכנה למונה גז לדירה  3.6.8

  

    הערה:

ר בתכנית המתואש וחברת הגז ובמיקום הקיים במגר  עם  תיאוםמרכזי/ים ב בלוני גז ו/או  ים/מרכזי תת קרקעי/ים  סידור באמצעות צובר/ים

מתאימה לחברת הגז, לעניין הנחת צנרת הגז  מגרש זיקת הנאהצורך תינתן ב ידת ה"י החברה. במ אחר שיקבע ע או במיקום  ,המגרש

  . הותחזוקת

  

 י כזית שנועדו לשמש את כל בעל, מיתקנים או צנרת של מערכת גז מר1969 -ה (ב) לחוק המקרקעין, תשכ"ט 59בזאת כי בהתאם לס'  מובהר

  .המשותף ק מהרכושוו חליה מונה או וסת הניתנים לפירוק, עט מיכל,הדירות או חלקם, למ

  

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

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

  מיקום
 נקודת מאור 

 , תקרה /קיר
  כולל מפסק 

 תקע  בית
  רגיל 

 תקע  בית
רגיל, דרגת 

  הגנה 
44IP     

 תקע  בית
 במעגל  כוח

  נפרד

 נק'
 ;ויזיהטלו

 ;נק' תקשורת
 .ק' טלפוןנ
  תנקודו 3 כ"הס

  אחר/ הערות

  ע) ת כניסה (קרקקומ 

 הלדיר כניסה
  מבואה  או

1  1  -  -  -  

 לגרם/ימפסק תאורה  -
  .חיצוני מדרגות 

כולל   לוח חשמל דירתי -
  יתן שיהיה בסמיכותסגירה (נ

  למבואה)  ולכניסה א
  . שקע  ורת כוללארון תקש -

  טלפוניה/טלוויזיהארון -

 ור די דרח
  אוכל ופינת

2  3  -  

  
  
1  

1  

ת  תוספ -חשמלי  תריס תוכנן  
לת  דת חשמל להפע נקו

    התריס
  ) שמש גם מרפסת  (ראה

  1  מטבח 

  
  
  
4  2  

, כ"א במעגל  3
  נפרד, עבור:

מדיח, תנור, מקרר  
ור  תלת פאזי עב 1+

  כיריים חשמליות

-  

תי התקע יהיה מעל  במיקום 
ה ככול טח העבודמש

האפשר ובהתאם לתכנון  
י התקע עבור  בת   .חמטבה

ועבור  יים חשמליות כיר
ת  ח ימוקמו מתח המדי
  טח העבודה. למש

  ממ"ד
 מנורה לפי

הנחיות פיקוד  
  העורף 

  לפי תקנות פקע"ר   -  1  -  3

  -  -  -  -  1  שירותים

  בהעדר חלון,
וורור מכני + הכנה לנק' א

  רש. דמפסק היכן שני
  פסק היכןאוורור מכני + מ
  שנידרש 

  שמש  תמרפס
בה  פנימי: רח
  תמרוצפ

1  
  (מוגן) 

-  1  -  -  
מפסק   יס חשמלי +כולל תר

  חה ידני.ן פתי+ מנגנו

  ) 1ה מה עליונה (קומקו

  -  -  -  1  1  פרוזדור 

מ'   3בפרוזדור באורך מעל 
או בפרוזדור הכולל פניית  

מאור לפחות נקודות  2"ר", 
  + מחליף.

  1נה יש חדר
  עיקרי  

  )םהורי(

1  
מפסק   (כולל
 )  למנורה מחליף

4  
יד ם ל(שניי
  יטה) המ

-  1  1  -  
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  מיקום
 נקודת מאור 

 , תקרה /קיר
  כולל מפסק 

 תקע  בית
  רגיל 

 תקע  בית
רגיל, דרגת 

  הגנה 
44IP     

 תקע  בית
 במעגל  כוח

  נפרד

 נק'
 ;ויזיהטלו

 ;נק' תקשורת
 .ק' טלפוןנ
  תנקודו 3 כ"הס

  אחר/ הערות

   רחצה חדר
  וריםה

1  
  גן מים) (מו

-  1  
1  

  לתנור) תקע   בית (
-  

  ר חימום.בית תקע לתנו
אוורור מכני + מפסק היכן  

  שנידרש 

  חדר שינה משני 
  (ילדים)

  
1  3  -  1  1  -  

  חדר רחצה 
  (אמבטיה) 

1  
  (מוגן מים) 

-  1  
1  

  לתנור) בית תקע (
-  

+ לתנור חימוםבית תקע 
ק ל מפסכולהתקן קוצב זמן ה 
מיקום עפ"י  לדוד השמש ב

  כנון.  הת 
כן  סק הירור מכני + מפאוו

  שנידרש 

  1  רפסת שרות מ 
  וגן מים) (מ

-  -  

2  
  44IPבדרגת הגנה 

למכונת כביסה  
  ולמייבש

-  -  

  1  ת שמש מרפס
  (מוגן) 

-  1  -  -  -  

  הכנה למזגן 
  (למעבה חיצוני)

-  -  -  
1  
  למזגן)  (פקט הכנה

-  
  
-  

  ) -1קומת קרקע תחתונה (קומה 

מדרגות  מהלך
  בדירה 

  -  -  -  -  -  מחליף 1

  -  -  -  -  1  1  זדור פרו

  מחסן 
ככל דירתי (

  )שקיים
  . הזנה מלוח החשמל הדירתי  -  -  1  -  1

  

    הערות לטבלה ואחרות

 מ"מ.  2.5נפרד עם כבלים מפסיק זרם  ובר ישירות ללוח לח, מעל גבי מעגל חשמלי נפרד  בית תקע"בית תקע כח במעגל נפרד" =   )א(

 בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד).  שקעים או יותר (שני ל רגיל.ם חשמלי הניזון מזר ר מתקן חשמע" בודד לחיבו= "שק  (רגיל) מאור תקעבית   )ב(

 ממ"ר לפחות. 1.5החיבור יבוצע בכבלים 

 שקעים מחובר עם עוד להיותול יכ הניזון מזרם חשמל רגילמלי ור מתקן חשלחיב עם כיסוי, יםממוגן  שקע בודדמוגן מים:  )בית תקע מאור (רגיל   )ג(

 ממ"ר לפחות.  1.5יבוצע בכבלים החיבור  נפרד).ספר כל שקע בחד, נו יותר בפנל אני שקעים אשקרי (

 –ת טלוויזיה שבים, נקודבין מח –ת תקשורת דוכוללת נקודת טלפוניה, נקו נקודות, מגיעה קומפלט לחדר 3  טלויזיה תקשורת וטלפון =נקודת   )ד(

הדירה לרשת   ללא חיבורדין. רש על פי כל ל כנדרי כבלים. הכוקליטת שידו שרות לחיבור לה, כאמור, ואפי חובדורחיבור לקליטת שי

 י. כולל כיסו 1מודול  55וקופסא  נקודת ההכנה בקיראינטרנט. נקודת התקשורת תכלול צינור וחוט משיכה מריכוז התקשורת ועד /הטלפונים

 ת.קודת הדלקה אח ה), כולל נאהיל/ ארמטור -נורה וכיסוי (ללא קרהבית נורה על גבי קיר או תאור נקודת מ   )ה(

ת  לכמו  ושאינם תוספת' השל נקודות המאור (בתקרה או קיר), המצוינים בסעיף  בלבד לאופן ההדלקה תאור קה כפולה=ודת מאור הדל נק  )ו(

 '.היף עמאור המצוינות בסה נקודות

הגנה דרגת בצה מוגן מים ך אביזר הק ל חשמל נפרד אנו בהכרח במעגן שאימוגבית תקע או אחר=  IP44ת הגנה עם דרגויל רג בית תקע   )ז(

 גבוהה.

רת ועד נקודת ההכנה  הכנה לנק' תקשורת (מחשב) מריכוז תקשו צוין אחרת הכוונה לצנרת ("שרוול") וחוט משיכה בלבד. באם לא"הכנה"=   )ח(

 . בקיר

לי). ור להט" (ספיר ם" ולא "תנ"מפזר חו יר),(באחריות הדי יותקןצה מעל דלת חדר הרחחימום נמצאת  הכנה לתנורבאם ה  נה לחימום =כה  )ט (

 ההכנה לתנור חימום כוללת שקע מוגן מים. חימום לא מסופקים ע"י החברה.ודגש כי אמצעי למניעת ספק י
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את אותה/ם כבים ם/מדליקיאים בריחוק ביניהם, אך משונים הנמצי אביזרים נפרדים נהניתנות להדלקה/ כיבוי, מש נקודה/ות מאור =חליףמ   )י(

 מאור.  דה/ותנקו

ית בארון המטבח, מתחת למקום המתוכנן לכיריים. הנקודה תחובר ישירות נקודת תלת פאז תותקןפאזי=  ר תלתם הכוללת חיבודירת מגוריב  )יא(

 תי. דירבית שקע והמפסק בלוח החשמל ה יווט לרבותדה תכלול את כל החו. הנק 2.5/5שמל ותחווט בכבל למפסק תלת פאזי בלוח הח

 

   .יש: מאורת ו: נקוד םדרגות חיצונייגרמי מ  3.7.1  

    אין.. (משותף) שעון שבת יש. :חיצוניתלחצן מתוך הדירה להדלקת אור במבואה  יש. ני הדלקת אור:לחצ יש. ור:פי מאגו

כולל   1ול מוד 55א  ת ועד נקודת ההכנה בקיר וקופס יכוז תקשור נור וחוט משיכה מרינקודת התקשורת תכלול צ :חוץטלפון   3.7.2

  וי.כיס

  .,זםזמ צליל: .חצןל ון: סוג:פעמ   3.7.3

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

(כולל שקע  דירתי רת ולוח תקשו )צורך הרחבה בעתידללפחות  מודולים 6-ום פנוי ל(כולל השארת מק דירתי  לוח חשמל  3.7.5

  .יש :ן שבת דירתישעו. יש :מפסקי פחת החשמל. דסלפי תכנון מהנ מיקום: .יש :הדירהוך בת רגיל),

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

  לפחות  אמפר 1×  40ת עד שני חדרים לבדירה הכול . לפחות  אמפר 3×  25פאזי: תלת  :גודל חיבור דירתי  3.7.7

  אין. : כת אינטרקוםרעמ   3.7.8

  ן.: אימערכת טלוויזיה נוספת במעגל סגור (נפרדת)  3.7.9  

    זיה רב ערוציתוילקליטת טלולחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיההכנה לקליטת שידורי   3.7.10  

  :מיתקנים אחרים  3.7.11  

יש  ,תירוונים למרפסת שבמטבחים הפיר חוץ לרבות וורור ישיר לק ללא אים ירות, בחדרים סניטריים ובמטבחבחדרי ש  -

   מאוורר מכני לקיר חוץ, לרבות רפפת כיסוי.צינור מצויד ב להתקין

אלית  ולרשת החשמל הישר זימערכת תתאים לחיבור תלת פאמערכת לניטור ולבקרה של צריכת החשמל הדירתית. ה  -

 זנת תעריפי החשמל המשתנים.ה ר ותאפש

ה חיישני זרם (שלוש  ם חשמליריב המודד ז כרכל ת אשר מתבססת שמל הדירתימדידה בלוח החיחידת  :תכלולערכת המ

ת בד את הנתונים בצורה מקומי , יחידת תקשורת לשידור אלחוטי, צג דיגיטלי אלחוטי המקבל ומע עבור לוח תלת פאזי)

 מ' 1.5יש ובגובה במקום נג יסה,/ במבואת הכנ כניסהת היותקן בפנים הדירה בסמוך לדל הצג ברורה.ומציג אותם בצורה 

  ואת עלותם הכספית.   (בקוט"ש) והמצטברת השוטפת  כת האנרגיהאת נתוני צרי תיציג לפחו גצה. מהרצפה

  .3.5 תחים סעיףגם בטבלת פראה  ן פתיחה ידנינו לרבות מנג, יםלהפעלת התריסכולל נקודת חשמל  ם ייחשמל יםתריס  -

  

  ימום, בדירה:ר / חירומתקני ק   .4  

  .  ןאי מרכזי ינידירתי מ  ירמיזוג אוו  4.1

       :תכלול אשרזי, פא תלת סטנדרטית תאח מרכזית נימי  למערכת נהכה

 פיזור אפשרהמ אחר או במיקום המסדרון או האמבטיה חדר תקרת לתחתית בצמוד למאייד מתוכנן מיקום  .1

  ;הדירה חלקי לכל וקצר יעיל אוויר

 ילובמי ונעה ר יק ת ב מוכנס חשמלי דופיקו חושתנ  צנרת של "מהצ"ת לרבו  רשותהנד תתיוהתש  ביצוע  .2

 ניקוז 2.5* 3נפרד  מעגל כוח שקע ,המתוכנן למעבה המיקום ועד למאייד המתוכנן המיקום בין הרצפה

 כיסוי באמצעות הסתרה כלולילמאייד  "צמה"ה מוצא .כביסהה לניקוז מסתור או רצפה מחסוםל המאייד

  .בפועל כתהמער להתקנת דע ,בסג חבלו

  .קיר המסדרון על תרמוסטט ה למיקום עד ידהמאי מיקוםמ קיר לפיקוד ריק לשרוו התקנת  3.

  .אדריכל ידי על המערכת לתכנון בהתאם יהיה ההכנות מיקום  .4

  .המעבים / המעבה למיקום ומוסתר מוצנע מיקום  5
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קנת מזגנים ת הל  הרת ניקוז כהכנבוצע גם צנתתים והמטבח) הרחצה, השירו בחדריעט בכל אחד מחדרי הדירה (למ  . אין: גן מפוצלמז   4.2

  ה יהיה יים (מפוצל). למרחב המוגן הדירתי יבוצע ניקוז מחוץ לחדר. צנרת הניקוז תוסתר בקיר ובמילוי הרצפה ומוצאילע

יזר  ת יוסתר עם אבקום מוצא הצנריה. מטלצכול בהתאם לתכנון מהנדס האינסת לכיור, הילופין לסיפון מתחלחעד מחסום הרצפה או   

  ק.ק פעם מתאים וסגור  חרושתי

ת אחת כאמור, תבוצע קביעת מהנדס מיזוג האוויר תכנון הדירה אינו מאפשר מיזוג לכל חלקיה באמצעות מערכת מיני מרכזי  ל שעל פיככ          

יקוז  גז וצנרת נת חשמל, צנרת שות לרבות צנרהנדר יותחלקי הדירה שתכלול את כל התשתים ליתרת /ה למזגן/נים מפוצלכנבנוסף ה

  מים.

  

    .אין: זית בבנייןון ממערכת מרכיר דירתי הניזוג אומיז   4.3

   .איןל ידי תנור גז דירתי עם רדיאטורים למים, בעלת אפשרות להפרדת חימום מים וחימום הדירה: ע תהסקה הפועל תכמער    4.4

  גן.דה לתנור חימום הכוללת שקע מונקו תבוצע רי המקלחת ואמבטיהחדב.  : איןחימום הפועל בחשמל תנור    4.5

  : אין.שמלייםקונבקטורים ח    4.6

  . : אין"רמ קק"ל/ 120-80 ,תירצפחימום תת  מערכת    4.7

  : אין.מיתקנים אחרים    4.8

  

  סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן: *  .5

    .כבאותע"י רשות ה דרש יככל שי :מחסן/ה בדיר וטומטית (ספרינקלרים):מערכת כיבוי אש א  5.1   

  . ת"י רשות הכבאודרש עישי ככל : גלאי עשן  5.2   

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

      
  

  ח ושונות:פיתו דותעבו  .6

  חניה  6.1  

           : בתחום המגרש;כולםיתר הבניה. הי לפ: נייניםבהכל ל מקומות חניהסך הכל   6.1.1     

  אין. ): (לפרט  חניות במקום אחר       

  ית המכר. צוין בתוכנכמ: מיקום  ר הבניהיתלפי ה: חניות מספר: יש, פת)חניה לנכים (פרטית/משות  6.1.2    

      

  יש.  :מערכת תאורה ריכל.האד לפי הנחיות  , אבנים משתלבות /בטון קורה:חניה לא מ  גמר רצפת  6.1.3    

  יש.: מהכביש גישה לחניה  6.1.4    

  : לפי סימון בתכנית המכר.מיקום אחת לפחות.: לדירה תיומספר חנ  6.1.5    

   אין. :לחניהבכניסה מחסום   6.1.6    

        

  ח המגרש פיתו  6.2  

  אין. יצונית:ח רחבת כניסה   6.2.1 

   .בהיר וןהניתן בעל גו לכהריצוף יהיה כ ת/ אבן טבעית/שתלבו ם מ: בטון/ אבני: חומר גמרמדרגות/שבילים  6.2.2    

  . : אבנים משתלבות/ אבן טבעיתחומר גמר .: ישמשטחים מרוצפים  6.2.3     

  במים בהתאם גינון חסכוני  תוח)הפי(על פי תוכנית אדריכל  .יש :הצמחירפת).  מצו י סימון בתכניתפ (על .יש: חצר משותפת  6.2.4    

   .משרד החקלאות להנחיות       

   יש. :בשפ"פ במגרש כולל ראש מערכת ממוחשב  שקיהה תמערכ  6.2.5    

  לשטח   נהוכולה/חלקה) הכורה תק מעל לפי תוכנית המכר (חצר,  :יציאה לחצר מחדר; יש: חצר, צמודה לדירות הגן  6.2.6    

   לא מגונן וללא מערכת השקיה.      

  יעשה ע"י הרוכש בעת  יין )נהבמים משולי  תקחרות פרטיות (לההקרקע בחצרעי ניקוז פני : סידור שיפוההער      

  .סידור הגינה הפרטית       
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  ,שוחות וכו') ,צנרתב/ים, מרז(, חלחול ב ומיםיוביתכן גישמה/ות, גז, : ות גןפירוט מערכות משותפות, בחצר הצמודה לדיר  6.2.7    

  ).וכנית המכררח יוצג בתושלא בהכ ןנייהע (הכל לפי יכיבו רת,קשותחשמל,       

יציאה נוספת  ככל שיש מ'. 2.5ובעומק לפחות של  מ"ר. 7-לא פחות מ: יש, בשטח בחצר הצמודה לדירה/ות גןף וצמשטח מר  6.2.8    

  מכל צד. ס"מ  30ת לפחות ברוחב פתח היציאה בתוספ מ' ו 1.20 ף בעומק מינימלי שלוצלחצר הפרטית יהיה משטח מר      

  רשויות.  ה שתר הבניה ודריתיהלפי חומר: : שות של המגרתגדר בחזי  6.2.9    

  . ולפי קביעת החברה לפי תוכנית הפיתוח המאושרתבגובה ממוצע       

  .אין): בחלקה קומה פתוחה( קומת עמודים מפולשת  6.2.10    

  

  מערכות משותפות  .7

  ז:מערכת ג   7.1  

  ארהמתו  ובמיקום ,עם חברת הגז  םוא, בתבלוני גז  ו/או קרקעי -גז תת י/וברצ באמצעות כזיור מרסיד הכנה לאספקת גז:   7.1.1    

  נהבמידת הצורך תינת ית.המקומ  עפ"י דרישות הרשות ו/או המגרש או הבניין או במיקום אחר שיקבע ע"י החברהתוכנית ב

  ברת הגז. הינם בבעלות ח ,כאמור י הגזבלונ או/ומובהר בזאת כי צובר/י הגז   .ז ותחזוקתהלהנחת צנרת הגהנאה ת וזיק 

  ;: ישמרכזי לדירה מקורמ  זצנרת ג   7.1.2    

  ). 3.6(סעיף  4ראה טבלה : מיקום: יש. אספקת גז בתוך הדירהת נרצ  7.1.3    

  

  :אשסידורים לכיבוי   7.2  

  יחות. עץ הבט יו י דרישות רשות הכיבוי והנחיות: יש. לפןארגזי כיבוי ותכולת ותעמדות כיבוי לרב   7.2.1    

  הנחיות יועץ הבטיחות. ו י רשות הכיבויע" ל שידרשככ גלאי עשן:  7.2.2    

  יבוי בשטחים משותפים, ברזי כיבוי (הידרנטים) וארונות כאש כיבויו גילוי מערכותסידורי הכבאות, לרבות  כלהערה:         

  רשות הכבאות. פי דרישותמיקום וכמות ל טיים,פר או       

  

 אלומיניום זיתח תבעלו  ויהיוהרשות המקומית המוסמכת  תלפי הנחיו ום:מיק שגוי. לדואר 1הבית, לוועד  1ירה, לכל ד :ארתיבות דו  7.3  

  .  816י "ות ובנייה תכנון תקנות לפי

  ת. ת המוסמכוות המתכננים והרשויוישלפי דר ת המתכננים והיועצים.לפי תוכני: מיתקנים אחרים  7.4  

  תית חיבור המבנה למערכות תש  .8

  ת המקומית.ורשלפי הנחיות ה: חצרל נפרד  ונה מיםמ  ;: ישלבית ראשימונה מים  : יש;ים מרכזיחיבור לקו מ   8.1   

  יש.  חיבור לביוב מרכזי:  8.2   

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

  .לחב' הטלפונים הרחיבור הדיולל כיתר): לא בניה (בקשה להתכנון והנות הם לתקהתאב :יבור הבניין לרשת הטלפוניםהכנה לח  8.4   

   ).3.7.10 הכנה בלבד (ראה גם סעיף .אין ):אינטרנט/ה(טלוויזילרשת תקשורת  יןחיבור הבני  8.5   

  ועל ות שביצועם בפעבוד שה.במחיר הרכי כלוליםדרכי גישה, ם, ניקוז, ומכימדרכה, קירות ת, : כבישיתוח כללי הגובל במגרשפ  8.6   

  יות החברה. רחאמקומית אינם ב "י הרשות היעשה ע    

  (משותף למס' בניינים).. היתר הבניה לפימכלים טמונים, . יש: השפאים לאצירת נמתק  8.7  

  .רשות המקומיתה ע"י: פינוי אשפה    

  

  ףרכוש משות  .9

  :משותףתיאור הרכוש ה  9.1  

  כנית המכר.כמשותפים בתו סומנואם ב: מקומות חניה משותפים 9.1.1     

  .אין :)חלקית פתוחה ועמודים, קומת כניסה( תחלקי ה מפולשתקומ   9.1.2     

  .אין: מחסנים שאינם צמודים לדירות  9.1.3     

     אין.: יסהמבואה (לובי) בקומת כנ  9.1.4     



   מותנה בהיתר בניה
ל  נערך  היתר  פנ מפרט  קבלת  התכ י  רשויות  ע"י  רק  לשינויים   נון וכפוף 

 

                           ___________                                               ________ ____  
  רחתימת המוכ                                                                חתימת הקונה             

 

  , ד', ג'ב', נספחים א'

27  מתוך 23 'עמ  26.07.2020תאריך:  / Aמדגם   ןבנייכר למשתכן / מפרט מ יין, זיכרון יעקב / פארק ה  / בע"מ ום ופיתוחייז הצלחהא.מ. הרי  /  מסד לאיכות הבניה
 

  יש.   :, פתוחה)קרקע בלבד  (בקומת ובי) קומתית(למבואה   9.1.5     

  אין.): (מספר רגותמד  חדרי  9.1.6     

    אין.: תספר מעליומ  ;אין: מעליות;  אין: מעליתפיר   9.1.7     

  יש.: החלק התפוס על ידי מיתקנים על הגג:  ףתשוגג מ  9.1.8     

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

  אין.: תףחדר דודים משו  9.1.10     

  אחר   וכל מיתקן, כות סולאריותרע מ :) כגוןותפותשמ  ו/אוות טכניות (פרטי : יש מערכותע)המשופון (העלי מיתקנים על הגג   9.1.11    

  דרוש רשות מוסמכת על פי כל הדין. תש      

  . ; ישח ללא גינוןשט : יש.ושטח פתוח בתחומי המגרש חצר  9.1.12     

משותף  מסומנים כרכושהם במפרט זה, אחרי קיםכמפורט בפר: שהינם רכוש משותףם של הבית תקנים וחלקים נוספימי  9.1.13     

    המכר.  כניותבתו

  

  ם מהרכוש המשותף:אוצישאין לה )מיםי באם קי( חלק/ים  9.2  

  , (מילוט).חדרי מדרגות  9.2.1    

  קומה טכנית.   9.2.2    

  ישה לחניה משותפת.ג   9.2.3     

  י בקומת כניסה.ובל  9.2.4    

  קומתי.לובי   9.2.5    

  על הגג. המשותפים)( םמיתקנים השוניאל ה גותגישה מחדר מדר   9.2.6    

  מדרגות אל חדר מכונות. רד גישה מח   9.2.7    

  . (משותפים) מחדר מדרגות או מלובי קומתי לחדר/ים טכני/ים הגיש  9.2.8    

  . העליון המשופע גג ה  על משותפים ס על ידי מיתקניםהתפו –חלק הגג   9.2.9    

  .עליתמ   9.2.10    

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

  ע"י החברה כרכוש משותף. ורדככל שיוג: אחרחלק   9.2.12    

  

  משותף  בית  9.3  

  או בבית ף ירות), המוכר דירה בבית משותחוק המכר ד –(להלן  1974 – דלחוק המכר (דירות), התשל"   6בהתאם לסעיף   (א)    

   יוצשל התקנון המ משנה הוראההבית מבטל או עתו להחיל על ו שבדת אבית משותף והתקנון שחל על הבי ד להירשם כהמיוע       

  עניינים: אותו עניין; ואלה ה המכר פרטים על המנויים להלן, חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזה ניםהמתייחסת לעניין מן העניי       

  רכוש המשותף; מההוצאת חלק   )1(       

  ;ירהל החלק ברכוש המשותף הצמוד לדשיעורו ש  )2(      

  ויבים בקשר אליו; חמהתף ובשירותים הבית המשו תתפות בהוצאותשיעור ההש   )3(      

  החלטות בדבר ניהול הבית המשותף; בלתסדרי ק   )4(      

  ת; רו(א) לחוק המכר די3מור בסעיף כל עניין אחר שקבע שר השיכון בצו בדרך הא   )5(      

  כמי שהתחייב   חוזה המכר,על אף האמור ב(א) יראוהו,  קטן ףסעיעל עניין מהעניינים המנויים במסר פרטים מוכר שלא   (ב)    

  המשותף.  ניין יחולו על הביתעתו  שהוראות התקנון המצוי לגבי או       

  

  שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה:   9.4

    .רשויותיים בהתאם לדרישת הנואם לחוק המקרקעין ובכפוף לשיבהת

  

  :הבית  הולסדרי קבלת החלטות בדבר ני  9.5

  . 1969 -שכ"ט מקרקעין התהקבוע בחוק ה יהיה על פי  
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  : אות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליוצהושיעור ההשתתפות ב  9.6           

  . רישום הבית המשותף םסמכות ובהתאם לתקנון שירשם, עמוה  ויים בהתאם לדרישת הרשויותבהתאם לחוק המקרקעין ובכפוף לשינ  

  

  :או שיוחזרו לרכוש המשותף)/רכוש המשותף (ום המוצאים מהלקיהח  9.7

ו/או מצוינים במפרט מהרכוש המשותף השטחים הבאים אשר מסומנים בתוכניות המצ"ב  וצאוי, סכםה ב לגרוע מהאמור בעניין זה  ילמב

   מכר ו/או בהסכם המכר.ה

  של החברה.יעתה הבלעדית המשותף לפי קבית כוש המשותף ויוצמדו לדירות בבמגרש מוצאים מהרחניה שבתחום הה עמדות  .א

  ).לעיל 9.2.9לק כאמור בסעיף חה(למעט מרפסות וגגות   .ב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

'ציגות הבית המשותף.  ספח אה ולוספים שיועברו לקו מסמכים  
   .ת כלליותהערו  ספח ב' 
  .זיכויים תטבל        ספח ג'

  ראשויות לתחזוקה ושימוש.  ספח ד'      החיות
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  לי הדירות ה ולנציגות בעועברו לקונכים נוספים שימסמ – 'א ספחנ  

  

  פרד של המפרט: נ כחלק בלתי תוכניות אלו יצורפו  10.1   

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

  בקומה.המשותף הרכוש ללת סימון הכו 1:100 -מ ן דה לא קט מי הית הקומה בה נמצאת הדירה בקנתכנ  10.1.2     

  בקומה.הכוללת סימון הרכוש המשותף   1:100 -קטן מ לאבקנה מידה תכנית קומה טיפוסית   10.1.3     

  לת סימון הרכוש המשותף הכול 1:100 -א קטן מנה מידה ל בק רתף קומות מפולשות; קומות מ /תכניות קומת כניסה  10.1.4     

  .1:200מידה   הנם מוקטן לק בצילו תן לצרףיות אלו נימוצמדים; תכנ  ם דירתייםטחישו      

  .1:100 -בקנה מידה לא קטן מ גגכנית קומת ת  10.1.5     

משותפת   חצרסימון  הכוללת 1:250בלת היתר בניה בקנה מידה לק  תכנית המגרש כפי שהוגשה לרשות המקומית  10.1.6     

  גינות צמודות.ו
  

  על פי ת ל דין לרבו בהתאם לכ ימור, שיש למסור גהת ולחומרי ורכלכל המע ושושימ  חזוקהנתנו הוראות תהדירה יי ירתסבעת מ  10.2   

  חוק המכר דירות בעניין:     

  ה על גימורם.פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הדיר  (א)     

  ג אוויר, מערכות מיזו, ות בטיחותערכמשירות המותקנות בדירה לרבות ה  ה מונעת של מערכותלת ותחזוק ולתחזוקה כ  (ב)     

  יוצא באלה.כוטרומכניות מערכות אלק       

  רות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות.קוואפיון בי תדירות  (ג)     

  ירת קשר. ספק ומספר טלפון ליצ מות יצרן/ש תקנים בדירה, לרבותמערכות המומפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ו  (ד)     
  

  ל י הגימור ששל המערכות וחומרתחזוקה  תו כנית והוראת   ה בבנייןונהדירה הראשאשר לו נמסרת וכש דירה לר רהמוכר ימסו  10.3   

  עניין:בהמכר דירות פי חוק  הבניין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין לרבות על    

  בניין על גימורם.ל רכיבי הכ פעולות שוטפות לתחזוקת  (א)     

ליות, מערכות  עמת בטיחות, מערכו ן לרבות קנות בבנייהשירות המותת של מערכו נעתותחזוקה כוללת ותחזוקה מ  (ב)     

  מיזוג 

  באלה.וצא אלקטרו מכניות וכי ותוויר, מערכא      

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

ירת ספר טלפון ליצן/ ספק ומיצר המותקנים במבנה, לרבות שמות יות של ציוד ומערכותעודות אחרות מפרט טכני   (ד)    

  קשר. 

  מיליה. י פקסומספר  פר טלפוןמסתוח לרבות של הבניין, המערכות והפי םיוות המתכננרשימת צ  (ה)     

  מערכות בטיחות ותקשורת, ל חשמ בד של אינסטלציה סניטרית, ות בל ) למערכות המשותפAS MADEתכניות עדות (  (ו)     

דירה  ה  יה על רוכשנחיה בכתב ולפהאמורים ה יצרף למסמכים המוכר וח.פיתב מערכות אלקטרומכניות במבנה וו      

  האמור  

  מנית או הקבועה של בעלי הדירות (הראשונה שתמונה) מיד עם מינויה.הזם לנציגות למסור אות      
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  ת הערות כלליות ואזהרו –ספח ב' נ

  כלליות למבנה ולדירה הערות 

   .הישראלי,ניה והתקן ות התכנון והבות תקנרישפי ד המוצרים והמלאכות יהיו ל כל .1

  אנטנות מיתקני: 799  י"ת, יישראל תקן לפי, החובה שידורי לקליטת  לאנטנות מיתקן יותקן בבניין 2010-ע"תש) 3' מס' (תק  לאנטנות מיתקן .2

  ).א"אק( אינדיווידואלית לקליטה אנטנות ומיתקני) מ"אק ( משותפת  היט לקל

 שבכל המבטיח אחר הסדר קיים אם החובה שידורי לקליטת לאנטנות ןמיתק התקנת  מחובת החברהאת  לפטור  רשאיתהמקומית  הוועדה .3

 . תשלום בלא חובה שידורי לקלוט   ניתן יהיה דירה

 ה החלל בהן הן עוברות.  צורת ו/או גובוישנו את  או סגירה אחרת קלה ו/רה בתק יכוסוומערכות כאמור  .4

וכן התחמצנות מינרלים (ברזל)  , "עיניים" בדלי מרקם, גוון, גידים,ו תופעות טבעיות כגון: הכניתובכפוף לתקנים,  וייצוף וחיפרבאבן טבעית, ב .5

 . לי המקצועל בכפוף לדרישות התקינה ולכל כה  מוי חלודהבכתמים ד תו המתבטא

ת קיטום פינוא יבוצע ל בחיפוי קירות ו/או שיפולים .יםים הישראליהנדרש בתקנ דות לא פחות מת) במיוגום (פיפוי ובריצוף יעשו מרווחיבח .6

 .(גרונגים)

ורך מערכות מל, בזק, כבלים, לצשחלמניעת ספק יודגש כי באם תידרש החברה להעמיד שטח/ים בתחומי המבנה ו/או המגרש, לחברת ה .7

  ובזכות ןכ לצורך גישה, ןבמתקני הבניי מושלרבות שי תגישה חופשימתחייב לאפשר הקונה ם, מוכייין ו/או בניינים אחרים סהמשמשות הבנ

 ים אלו.ין שטחגבפול בשטח/ים לרבות רצועות הקרקע למעבר כבלים. כמו כן יהיו גופים אלו פטורים מתשלום מיסי ועד בית טיהשימוש וה

 .רותחות או סגואריזות פתואו רעילים, ב חריפיםות ריח ם דירתיים חומרים הפולטיםיסור חמור לאחסן במחסניחל א .8

רור, המשרתים כלל הבניין. יכול שיהיו תקרות מונמכות, קורות ומעברי צנרת ואוו  כשו ע"י הדייריםריש  (ככל שקיימים),  במחסנים .9

 פגע בשימוש ובתפקוד.לא יובאופן ש חסנים בלבדונפרד למ שותףהרכוש הממ שה הזנת החשמל למחסנים תע

ויות יס  באם  . 10 מערכותופקו  הק מ  קנו  ע"י  האוויר  עייזוג  ביחידות  רק  שימוש  יעשה  שלהם  בוונה,  הרעש  שרמת  בדרישות י  עומדת 

 התקנות לרעשים ומפגעים.

את על מנת  נה וזשונות מעת העמדת הדירה לרשות הקוהשנים הרא  ששלוף לפחות בוגן, באופן תכו המ ורר המרחב להדגיש כי יש לאו חשוב . 11

 .ון שמהם עשוי המרחב המוגןבט פק מבטן האדמה והנמצא בקירות הבאגרגטים (חצץ), המו אלהימצדון אשר עלול רא לק שרידי גזלס

  חניות, מחסנים ,גינותים, כגון יט פר בשטחיםרו במבנה ואשר יעבכלל הדיירים תכנו שוחות ביוב או צנרת או מערכות אחרות המשרתות י . 12

 החלטת מתכנני ויועצי הפרויקט.  "י מן יקבעו עפקומספרן ומי טיות, ומרפסות פר

יכים לכלל רות (מים, ביוב, ניקוז וכד') וכן פתחי ביקורת, השיעוברות צנן או החניה, יתכן וחסאו המדירה, ה תרות ובסמוך לתקר קי ברצפה, . 13

  .םתפיחלקים משוניין, ומהווים הב

 צוף זה.י "אבן משתלבת" עלולים לגרום לשקיעות בריריחהמרוצפים באה דרכי נסיע אפילורכבים כבדים על שבילים, מעברים ובנסיעה  . 14

 גענה.הרוכש לא תיפובכל מקרה זכויות  רכי התכנון ו/או אישור הרשויות.מות החנייה ומיקומם בהתאם לצקויתכנו שינויים במספר מ . 15

], תגברנה הוראות  11.12.2017 – 12[מפרט מחייב מחיר למשתכן מהדורה  1הוראות נספח ג'להמפרט  אותרובמקרה של סתירה בין ה . 16

"ההוראות") לבין  המפרט   (להלן: הדין ו/או המכרז ראות החוזה ו/או הוראות הוירה בין כמו כן, במקרה של סת .לכל דיןוף , בכפהנספח

  תגברנה ההוראות. - לעיל
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  ים יות זיכטבל –' ג נספח

  

  
  ערות מיוחדותה

  11.12.2017  -  12ורה ב של משרד הבינוי והשיכון, מחיר למשתכן מהדחייבמפרט המים רשאך ורק הנדהינם ריכוז זיכויים אלו  .1

 לעיל כוללים מע"מ.  קובים הנ המחירים  .2

  
   :מקרא

  .  דהיחי -יח' 

    מטר אורך.   -מ"א
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 תכולה   נושא
  ערך כללי לזיכוי 

   כולל מע"מ 

 ח ארון מטב
גובה  וי בארון המטבח  עצמו, משטח העבודה, חיפ

לה למים חמים סולס"מ לכל אורך המשטח,  60
 זה ר במפרט ד טבח, הכול כמוגקרים וכיור מו

 מ"א₪  1,000

 למים ת סוללו
  יה, ומקלחתבט: כיור, אמסוללות למים בחדרי רחצה
 (לפי הקיים בפועל הדירה) 

 ₪ ליחידה   200

  ה די₪ ליח 75  ---   נקודת טלפון

  בית תקע
א מוגן מים ולא ף (לבית תקע רגיל במעגל משות

  ח).מעגל נפרד / כ
  ₪ ליחידה  125

  דלת כניסה 
  מרפסת שירותל

  כנף הדלת בלבד. וי בגין כזי
  ע משקוף בפתח. בצחובה ל 

  ₪ ליחידה  750


