
  1  

  להסכ� שיתו	 1ב' נספח

  עיקרי מפרט טכני –מגדל האחדות 

  

  מסמ� זה איננו מפרט על פי חוק המכר ויתכנו בו שינויי� ע� התקדמות התכנו� ועל פי הנחיות/דרישות רשויות התכנו�

  

  :פרטי זיהוי  .א

  

למגורי� ברח' יוס� יח"ד  200המיועד להקמת� של עד  6125בגוש  773על פי התב"ע, הידוע ג� כחלקה  2מגרש  .1

 .הגלילי פינת רח' ז'בוטינסקי ברמת ג�

                                                                בעלות. –בעל הקרקע: מינהל מקרקעי ישראל. הזכות הנרכשת בקרקע  .2

 ,בדירהחדר  הווהממ"ד) המ (חדרי שינה,  מרחב מוג� דירתי (להל� _____  בדירה חדר דיור , פינת אוכל,  .3

  .מרפסת  שירות ,רי אמבטיהחד  3(2 פרוזדור, מטבח, 

          

 שטח הדירה .4

 מ"ר המחושב לפי כללי� אלה:_____  שטח הדירה הוא

השטח הכלוא בתו- המצולע הנוצר על ידי הקווי� העוברי� על פניה� החיצוניי� של קירות החו+ של  .4.1

 הדירה.

  לעניי� זה:

 המפריד בי� הדירה לבי� מה שמחוצה לה, לרבות בי� הדירה לבי� מרפסת שמש,קיר  ("קיר חו+"  .4.1.1

בינה לבי� שטח משות� בקומה או בינה לבי� דירה או תכנית אחרת; כאשר קיר חו+ מפריד בי� 

 הדירה לבי� דירה אחרת יעבור קו המצולע האמור במרכזו של קיר החו+;

 גימור; בקיר ע� חיפוי אב� פני הקיר יכללו אתפני הקיר ללא  ("פניו החיצוניי� של קיר חו+"  .4.1.2

 החיפוי.

בדירה רב מפלסית יחושב ויפורט השטח לגבי כל מפלס בדירה; שטח הדירה יהיה סכו� שטחי כל  .4.2

 המפלסי� בדירה.

שטחו של כל מהל- מדרגות בדירה יחושב פע� אחת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל המשטחי�  .4.3

� למפלס ממנו עולה מהל- המדרגות.המשופעי� והאופקיי�; השטח יצור 

בה� תוא� לנדרש בתקנות התכנו� והבניה (בקשה להיתר, ובחישוב השטח ייכללו רק השטחי� שג .4.4

  תקנות התכנו� והבניה (בקשה להיתר). –(להל�  1970 –תנאיו ואגרות), התש"ל 

  

  פרוט שטחי� נוספי� המוצמדי� לדירה או המשמשי� את הדירה באופ� בלעדי: .5

                                                                              בשטח ....................... מתוכה מרפסת שמש מקורה בשטח ....................... מ"ר;                                          ¹שמשמרפסת  6.1

  חניה מקורה בשטח ....................... מ"ר; 6.2

  בשטח ....................... מ"ר;(אופציונלי)  ²דירתי /מרת�מחס� 6.3

  

  הערות לחישובי השטחי�:

 מרפסת חיצונית לדירה; –"מרפסת שמש"  .1

שטחה של מרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא בתו- המצולע הנוצר על ידי הקווי� העוברי� על פניה� 

ועל פניה� החיצוניי� של קירות הדירה החיצוניי� של קירות החו+ או המעקי� הבנויי� של המרפסת 

  הגובלי� במרפסת.
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כאשר קיר המחס� מפריד  שטחו של מחס� הוא השטח הכלוא בי� קירות המחס� בתוספת שטח הקירות; .2

בינו לבי� חלק של דירה אחרת ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר; כאשר קיר המחס� 

  .גובל בשטח משות� ייכלל שטח הקיר במלואו

שטחו של מרת� הוא השטח הכלוא בי� קירות החו+ של המרת� בתוספת שטח תיאורטי מתחת לקירות  .3

ס"מ;  כאשר קיר המרת� מפריד בינו לבי� חלק של דירה אחרת ייכלל רק השטח שמתחת  20החו+ בעובי  

  למחצית הרוחב של הקיר; כאשר קיר המרת� גובל בשטח משות� ייכלל שטח הקיר במלואו.

 :בביצוע קבילותסטיות  .6

 ה ממפרט זה: יהסטיות המפורטות להל� ה� סטיות קבילות ולא יראו אות� כסטי

ובי� השטח למעשה; ואול�  6 –ו  5בי� שטח כמפורט בסעיפי�  2%ה בשיעור של עד יסטי .6.1

  לעיל. 4והערה  6.6יה גדולה יותר כמפורט בסעי� יי�  שטחה של גינה תותר סטילענ

  בי� מידות האביזרי� במפרט ומידות האביזרי� למעשה. 5%ה בשיעור של עד יסטי .6.2

  
   תאור הבני� , המבנה , הדירה , ציודה ואבזריהב.    
  
  י�, בתנאי שלא ישנו את   ילהכניס שינויי� בחלוקה פנימית של דירות אחרות בבנ �רשאייחידי המזמי�   

  ., ובאישור האדריכל� או שטחי� ברכוש המשות�יחזית הבני   

  מוצרי� והמלאכות יהיו לפי דרישות התק� הישראלי כאשר יש כזה.כל ה   

  י�יתאור הבנ .1

  מ"ר שטח מסחרי. 400(קומות, כאשר בקומת הקרקע כ 34בני� רב משפחתי ב�  .1.1

למעט החנויות בקומת הקרקע וחניוני� תת  דירות שלא למגורי� אי� � ידירות למגורי�;  בבני  200 עד  י�יבבנ .1.2

  קרקעיי�.

  � וייעודה של כל קומהיפירוט הקומות  בבני – 1טבלה מספר  .1.3

כינוי או תיאור 
  קומה**

קומות מתחת 
למפלס כניסה 

  עליונה

מספר 
דירות 
  בקומה

  הערות  סוג השימוש

�/ מתקני� טכניי�� / חסני/ מחניה   (  5  קומות מרת
  אחר..................

 � מספר קומות מרת
5  

 מסחרקומת 
  תחתונה*

  (   י�עסק  (  1

כניסה  קומת  
  עליונה*

  (  חללי� ציבוריי� / מחסני�לובי כניסה/     1

  32מספר קומות    מגורי�  6  32  קומות טיפוסיות
ה טכנית קומ  1  )      

קומת גג 
 (פנטהאוז)

  2מספר קומות   מגורי�  4  2

ס- הכל קומות 
  למגורי�

34        

ס- הכל קומות 
  �יבבני

            42  
  

  

 . 2  מס' חדרי מדרגות בבני� חדרי מדרגות:   .1.4

 נוסעי�. 13(ל 2+ נוסעי�  8(ל 2תחנות, מה�   24מעליות   4מעליות:   .1.5
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  :(כל החומרי� כפופי� להנחיית האדריכל ולתכנו� המפורט) חומרי הבני� ועבודות גמר .2

  / אחר) קונבנציונלי/ מתועש (טרומי /  בי&מעטפת חו& ברנו : לפי תכניות המהנדס; שיטת הבנייה: שלד הבני� .2.1

                                                                           .בטו� מסיבי שיטת הבנייה: ס"מ; 20÷ 30עובי   בטו�  חומר רצפה ותקרה קומתית: .2.2

  ס"מ. 0.6עובי  פלציב ): חומר 1004בידוד אקוסטי (לפי תק� ישראלי מס'                                  

  ס"מ;  20÷30 עובי……… / רבי+ / אחר (לפרט): בטו�חומר:  תקרת קומה עליונה:   .2.3

  ס"מ. 3 עובי  .קר(קל  ): חומר 1045בידוד תרמי (לפי תק� ישראלי מס'                                              

  ;                                                                                              ס"מ 20÷30 עובי   בטו� : חומר: הבני�גג  .2.4

  .ס"מ 3 .עוביקר( קל ): חומר1045בידוד תרמי (לפי תק� ישראלי מס'                          

                                                                                                   .רנובי+ב . שיטת הבנייה:ס"מ 18÷ 25 .עובי בטו� + גבס  חומר  :קירות חו& .2.5

  "מ.ס3÷ 5 עובי  גבס + צמר סלעי� חומר): 1045בידוד תרמי (לפי תק� ישראלי מס'      

                                                גימור קירות חו& : .2.6

(פרט);                                                           בטו� +צבע) ( / פסיפס / חיפוי קשיח אחר / טיח חו+ / צבע  / אחר גרניט/ אב�חיפוי עיקרי:  .2.6.1

במחיר יסוד שלא יפחת  ,פח אלומיניו� ;טיח / לא משולב ע� חומרי� אחרי� ; (ציי� החומרי�) החיפוי משולב

  .למ"ר8  85(מ

  ; , לפי קביעת האדריכלולב ע� חיפויי� אחרי�טיח חו+ משולב / לא מש .2.6.2

  ס"מ. 20 עובי /בלוק בטו� : חומר קירות הפרדה בי� הדירות .2.7

  חדרי מדרגות:  .2.8

  ס"מ;  25(30  עובי  בטו� מעטפת: חומר  ( קירות 2.8.1

עד  + צבע טיח מ', וחומר  התקרהעד לגובה   + צבע טיח גימור קירות פני� :    חומר 2.8.2

  ;, לפי קביעת האדריכללתקרה

   .לפי קביעת האדריכל ,בטו� מוחלק אחר (לפרט) /  לוחות אב�מדרגות : טרצו  /  2.8.3

  .לפי קביעת האדריכל בטו� מוחלק אחר (לפרט)/  / לוחות אב�ריצו� משטחי�: מרצפות טרצו 

  .לפי קביעת האדריכל מתכת חומר  מתכת מעקה: (תיאור)  2.8.4

  .ישעליה לגג :  2.8.5

  . מבואה (לובי) קומתית .2.9

עד לתקרה;                                                      טיחוחומר  ,התקרהעד לגובה  שיש או גרניט פורצל�גימור קירות פני�: חומר 

  או אחר שילוב. (לפרט)   שיש או גרניט פורצל� אחרריצו�: קרמיקה/טרצו/ 

  (כניסה תחתונה וכניסה עליונה)מבואה (לובי)  כניסה:    .2.10

עד  טיח וחומר  התקרהעד לגובה  או גרניט פורצל� שיש קירות פני�: חומר גימור  2.10.1

  .לפי קביעת האדריכל לתקרה

 :�  לפי קביעת האדריכל אב� שיש /טרצו/ לוחות אב� / אחר  גרניט פורצל� שיש אוריצו

  למ"ר.8  200עדשל מחיר יסוד ב                

  .    220/210; מידות וחומר ישדלת כניסה לבני� :  2.10.2

;                                                                                              לפי קביעת האדריכל בטו� + צבע :  גימור קירות פני� מרת�: טיח פני�: יש ; חומר אחר מרת	 חניה .2.11

  .לפי קביעת האדריכל ............…../ אחר ...... בטו� מוחלקגימור רצפת מרת�: בטו� /                    

  פרטי זיהוי) –(בנוס	 לאמור בפרק א'  תאור הדירה .3

                                                        גובה הדירה:                                                                                                                   .3.1

  מ';   65.2גובה הדירה מפני הריצו� עד תחתית התקרה: לא פחות מ 

         .מ';                                                                                                                         2.20 לא פחות מגובה פרוזדור:  
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  רשימת חדרי� וגימורי� בדירה ובשטחי� המוצמדי� לה או המשמשי� אותה  – 2טבלה מספר  .3.2

  קירות**גמר   ריצו� ***  הערות
  ותקרות

  תאור  חומר קירות*

)  )  )  )    
  חדר דיור  גבסבטו�+   + צבע טיח  60/60גרניט פורצל�   למ"ר8  65מחיר יסוד של 
  חדר שינה הורי�  בניה/גבס  צבע + טיח  60/60גרניט פורצל�   למ"ר8  65מחיר יסוד של 

יש למלא רק במקרה בו מדובר 
  במתח� נפרד בדירה

  פינת אוכל      

  חדרי שינה  בניה / גבס  + צבע טיח  60/60גרניט פורצל�   
  ממ"ד  בטו�  + צבע טיח  60/60גרניט פורצל�   / מזווה / אחר...  חדר שינה

  פרוזדור  בניה  + צבע טיח  60/60גרניט פורצל�   
  מטבח   בניה/גבס  + צבע טיח  60/60גרניט פורצל�   

 33/33גרניט פורצל�   למ"ר.8  50במחיר יסוד של 
  רצפה פסלי אנטי

  קירות קרמיקה

 טיחקרמיקה + 
  + צבע

  חדר אמבטיה / רחצה הורי�  בניה/גבס

  33/33גרניט פורצל�   למ"ר.8  50במחיר יסוד של 
  אנטי סלי� רצפה
  קירות קרמיקה.

  

קרמיקה  
  + צבעטיח+

  חדר אמבטיה  בניה / גבס

�   שירותי אורחי�  ((   (  (  עד גובה המשקו
  חדר ארונות  (  (  (  

  �33/33 לגרניט פורצ  למ"ר.8  50יסוד של במחיר 
�  אנטיסלי

  1מרפסת דיור   (  + צבע טיח

במרת�/קומת כניסה  מחס� דירתי  בניה  + צבע טיח  33/33גרניט פורצל�   למ"ר.8  40במחיר יסוד של 
  עליונה

 ס"מ. 230חיפוי קירות בחדר אמבטיה עד גובה  •

  

 :קביעת האדריכלשווי ער� למטבחי טופז/רגבה/סמל לפי – ארונות .3.3

 ציפוי פנימי פורמייקה; ציפוי חיצוני 4/0.50/0.88מידות   או אחר '+סנדוויארו� מטבח תחתו�: תיאור    .3.3.1

חו+ או "פוסטפורמינג" פנימי  פורמייקה מדפי�: חומר וציפוי פורמייקה דלתות: חומר וציפוי ;מלמי�

שווה ער- מטבחי .באור- הארו� התחתו� מידות ס"מ 2 עובי  יסראב� ק משטח עבודה: חומר  ;מלמי�

 טופז, מטבחי רגבה, מטבחי סמל.

 ציפוי פנימי . הפורמייק ; ציפוי חיצוני 4/0.75/30מידות או אחר  '+סנדווי ארו� מטבח עליו�: תיאור  .3.3.2

  מלמי�. מדפי�: חומר וציפוי.  "פסט פורמינג" הפורמייק דלתות: חומר וציפוי .מלמי�

ס"מ אור-.   80/  170/ 32חדר אמבטיה כללי:  מידות  לפי יצר�תיאור  חדרי אמבטיה ארונות אחרי�: .3.3.3

דלתות:  ;לפי יצר�ציפוי פנימי  לפי יצר� ציפוי חיצוני  ס"מ אור-. 80/  70/  32חדר אמבטיה הורי�: 

  .לפי יצר� מדפי�: חומר וציפוי לפי יצר� חומר וציפוי

  קרמיקה מתו- מספר דגמי� שיבחרו ע"י החברה.חיפוי בי� ארו� מטבח עליו� לתחתו�:  .3.3.4

  

3.5  
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  רשימת דלתות, חלונות ותריסי� בדירה – 3טבלה מספר 

  האמור להל� כפו� לאישור יוע+ האלומיניו�

  

  :ותהער

  .) והכל על פי דרישות התק� GlazingDouble( החלונות הינ� חלונות ע� זכוכית בידודית 1

  .דלתות ע+ כדוגמת דלתות "למינטו, של חברת פנדור או ש"ע 2           

  

 

    דלתות  חלונות  תריסי�

  סוג
  פתיחה

(ציר /          
 �כנ� על כנ

  / נגרר /
כיס /  
  חשמלית
  /אחר)

  חומר
  שלבי�

  חומר
(ע+ 

  אלומיניו� /
  מתכת /
  אחר)

כמ
  ות
ומי
  דה

  סוג
  פתיחה
(ציר / 
כע"כ / 
  נגרר /
כיס / 
  אחר)

  חומר
(ע+ 

 אלומיניו�
/  

  מתכת /
  אחר)

  כמות
  ומידה

  סוג פתיחה
(ציר / כנ� על 

(כנ� (להל�
כע"כ) / נגרר 

/  
  כיס / אחר)

  חומר
(ע+ 

 אלומיניו�
/  

  מתכת /
  אחר)

  כמות
  ומידה

  חדר

פלדלת או               
  ש"ע

  מבואה  1  מתכת

  חשמלית
  חשמלית

  אלומיניו�
  אלומיניו�

  אלומיניו�
  אלומיניו�

1  
3  

  נגרר
  קבוע

  אלומיניו�
  אלומיניו�

1  
3  

  חדר דיור  (  (  (

  חדר שינה הורי�  2  ע+  רגילה  2  אלומיניו�  דריקיפ  2  אלומיניו�  אלומיניו�  חשמלית

  2חדר שינה   2  ע+  רגילה  1  אלומיניו�  דריקיפ  1  אלומיניו�  אלומיניו�  חשמלית

  3חדר שינה   (  (  (  (  (  (  1  (  (  (

  4חדר שינה   (  (  (  (  (  (  (  (  (  (

הזזה /   1  אלומיניו�  דריקיפ  1  אלומיניו�  אלומיניו�  נגרר כיס
  רגילה

 מתכת
  +ע+

  ממ"ד  2

  פינת אוכל  (  (  (  (  (  (  (  (  (  (

  פרוזדור  (  (  (  (  (  (  (  (  (  (

  מטבח  (  (  (  1  אלומיניו�  דריקיפ  1  אלומיניו�  אלומיניו�  חשמלית

חדר אמבטיה /  רחצה   (  (  (  1  אלומיניו�  דריקיפ  (  (  (  (
  הורי�

  אמבטיה  1  ע+   רגילה  1  אלומיניו�  דריקיפ        

  חדר ארונות  (  (  (  (  (  (  (  (  (  (

+  רגילה  (  (  (  (  (  (  (
  צוהר

  שירותי אורחי�  1  ע+ 

  1מרפסת דיור  (  (  (  (  (  (  (  (  (  (

  2מרפסת דיור  (  (  (  (  (  (  (  (  (  (

  3מרפסת דיור     (  (  (  (  (  (  (  (  (  (

  מרפסת שירות  (  (  (  (  (  (  1  אלומיניו�  פלסטי  נגרר

  עליית גג למגורי�  (  (  (  (  (  (  (  (  (  (

  עליית  גג לא למגורי�  (  (  (  (  (  (  (  (  (  (

  מחס�  1  ע+  רגילה              
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   תברואה וכלי� סניטרי� מיתקני  / 4טבלה מספר  3.6

  כל המתקני� המפורטי� להל� בטבלה שווי ער� לחרס, נגב או אלוני, לפי הנחיית האדריכל

 

  הכנת חיבור למכונת כביסה  כוללת : מי� קרי� , מי� חמי� וחיבור לקו דלוחי� או שופכי�  )א(

  . ליטרי�;                                   150 בקיבול חשמלי ; דוד אי�מי� חמי�: מערכת סולרית  :    3.6.2

                                                                                                                                לפי קביעת האדריכל. מיקו� הדוד: 

                                                         / מאולצת /  מאולצת ע� מחליפי חו� בתו- הדוד.                                                                                   תתרמוסי פונימערכת  

חר מטבח , כיורי רחצה , אמבטיות, מקלחות/א כיוריחיבור מי� חמי� לכלי� :  3.6.3

  ............................................................. (לפרט)

   יש הכנה למונה מי� לדירה :  3.6.5

  H.D.P.E    שופכי�  H.D.P.E   דלוחי� ולגסקפחומר הצינורות : מי� חמי� וקרי�  3.6.6

   ישו/או בחדרי�:  במטבחצנרת גז בדירה ממקור הגז ועד נקודות הגז   3.6.7

   יש הכנה למונה גז לדירה:  3.6.8

  

מרפסת   אחר
  שירות

חדר  
  אמבטיה

חדר אמבטיה 
  הורי�

 שירותי
  אורחי�

  מיקו�                                טבח
  

  מיתק�
  מטבח כיור  מידות  50/40    (  (  (  
  סוג  /אקרילינירוסטה    (  (  (  
  מטבח כפולה  כיורי  מידות  2*50/40    (  (  (  
  סוג  נירוסטה/אקרילי    (  (  (  
  רחצה כיור  מידות  (    50/40  50/40    
  סוג  (    חרס לב�  חרס לב�    
  כיור לנטילת ידיי�  מידות  (    (  (    
  סוג  (    (  (    
אסלה     

  תלויה
  אסלה  מידות  (    אסלה תלויה

  סוג  (    חרס לב�  חרס לב�    
פח מצופה     

אמייל 
70/170  

  אמבט  מידות  (    (

  סוג  (    (      
מהמשטח     

  של הארו�
מהמשטח של 

  הארו�
  חמת "אוורסט"  

  או ש"ע
  נשלפת מהמשטח

סוללה למי� קרי� וחמי�   תוצרת ודג�
לקערה מהקיר או 

  מהמשטח

חמת     
  "אורסט"
  או ש"ע.

סוללה לאמבטיה למי�   סוג  (    (
  קרי� וחמי�

  מקלחת ראש קבועה  סוג  (    יש  (    

  דוגמת  (    
  "אוורסט"

  או ש"ע

  סוללה למקלחת  סוג  (  

  הכנה לחיבור למכונת כביסה  יש    (  (    

  הכנה לחיבור מייבש כביסה  יש    (  (    

  הכנה לחיבור מדיח כלי�  יש    (  (    

  נקודות גז לבישול   יש    (  (    

  נקודות גז לחימו�  (    (  (    
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  :מיתקני  חשמל – 5טבלה מספר   3.7
  

נקודת טלפו� 
פני�  

  (אינטרקו�)

נקודת טלפו�  
  חו+

נקודת 
טלוויזיה 
וטלויזיה 
  בכבלי�

בית תקע 
ע� דרגת 

  IP44הגנה 

בית תקע 
מוג� מעגל 

  נפרד

בית תקע 
מעגל 
  נפרד

נקודת 
מאור 

הדלקה 
  כפולה

בית 
תקע 
  מאור

מאור  נקודת 
  קיר / תקרה

  תיאור            
  
  

  מיקו�

1V.T              1  1  מבואה  

  חדר דיור  1  4  1        1  1  
  חדר שינה הורי�  1  3          1  1  1

  חדרי שינה  1  3          1  1  
  פינת אוכל  1  1              
  ממ"ד  1  3          1  1  
  פרוזדור  1  1              
  מטבח  1  (    8  1    1    
חדר אמבטיה   1  1        1      

  הורי�רחצה 
  חדר אמבטיה  1          1      
  שירותי אורחי�  1                
  חדר ארונות  1  1              
  1מרפסת דיור   1          1      
  2מרפסת דיור                   
  מרפסת שירות  1        2        
  עליית גג למגורי�                  
עליית גג לא                   

  למגורי�
מהל- מדרגות                   

  בדירה
  מחס� צמוד  1                

  
             3 גופי מאור  3 נקודות מאור  2 חדר מדרגות : בכל קומה     3.7.1

  .יש לחצ� מתו- הדירה להדלקת אור בחדר מדרגות,  1 לחצני   הדלקת אור       

  טלפו� חו+ : הכנת צינורות בדירה על פי תקנות התכנו� והבניה (בקשה להיתר).  3.7.2

  יכל.יש בהתא� לבחירת האדרפעמו� :    3.7.3

  ביטוציני .תוצרתלונה  מפסיקי זר� : סוג.   3.7.4

  פרוזדור : מיקו�.ישלוח חשמל דירתי בתו- הדירה:   3.7.5

   כ� :חשמלינקודת חשמל לדוד שמש /   3.7.6

  אמפרX25A 3גודל חיבור דירתי: חד פאזי / תלת פאזי  3.7.7

  חדר שינה הורי�ב TV  ,1כניסה לדירה ע� ב 1מיקו�: . כ� מערכת אינטרקו�:   3.7.8

  משולב ע� אינטרקו�. מיקו�:   לאויזיה במעגל סגור: ומערכת טל  3.7.9

  , הכנה למאוררג�, הכנה למפזר רוח בחדרי אמבטיהלמז ותהכנמיתקני� אחרי� (פרט)   3.7.10

  תריסי� חשמליי�. ,בלבד קרתי בחדר שינה הורי�ית                

  מתקני קירור / חימו� בדירה: .4

צנרת חשמל, צנרת ניקוז מי�, צנרת   הכנות בלבד (הכנות בלבד כוללות  ( / קירור וחימו�  אי�מיזוג אוויר מרכזי: /  .4.1

  גז, תעלות).  

קירור וחימו� / הכנות בלבד; (הכנות בלבד כוללות: צנרת חשמל, צנרת ניקוז מי�, צנרת גז  . מזג� מפוצל: אי�  .4.2

  ותעלות).  

 (הכנות בלבד כוללות: צנרת חשמל, צנרת גז, צנרת לניקוז מי�).    בלבד הכנות . אי�מזג� דירתי:  .4.3

  .ישפנטהאוזי�: מזג� מפוצל:  .4.4
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  סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה: .5

  בהתא� לתק� הנדרש., ישמערכת כיבוי אש אוטומטית  5.1   

  בהתא� לתק� הנדרש. ,ישמערכת גלאי עש�  5.2   

  

  :עבודות פיתוח ושונות  . 6

  חניה  6.1

                                                                  .בהתא� לתב"ע הנדרשת ולפחות חניה אחת לדירה  י�):יס- הכל מקומות חניה (לכל הבנ 6.1.1

 לפי התק� הנדרש., ישחניה לנכי�:  6.1.2

   על פי קביעת האדריכל.גמר פני החניה:  6.1.3

  גישה לחניה מהכביש.  6.1.4

  פיתוח  המגרש   6.2
  

  בהתא� להחלטת יוע+ הפיתוח והנו�.שבילי�: חומר גמר  6.2.1

   ישגינה משותפת:  6.2.2

   ישרשת השקייה:  6.2.3

  בהתא� להחלטת האדריכל . אב�,  (  חומר גדר בחזיתות אחרות של  המגרש: 6.2.4

  : גרניט או אב� משתלבת, בהתא� להחלטת האדריכל.ריצו� קומת עמודי� מפולשת 6.2.5

  מערכות משותפות .  7

  מערכת גז: 7.1

   מיכלי גז לאספקת גז מרכזי לבני�/  :. גז מרכזי7.1.1       

  יש צנרת גז ממיכל גז מרכזי מצובר גז עד לדירה:   7.1.2       

   ישצנרת אספקת גז בתו- הדירה:   7.1.3        

  סידורי� לכיבוי אש:   7.2

   יש מערכת להפעלת לח+ בחדרי מדרגות: 7.2.1

   ישמערכת ליניקת עש� בחדרי מדרגות:  7.2.2

   ישמתזי� (ספרינקלרי�):   –מערכת כיבוי אוטומטית  7.2.3

  יש גלאי עש�:  7.2.4

   ישאוורור מאול& במרתפי חניה:  7.3

  .אי�מערכת מיזוג אויר מרכזית:  7.4

  .כניסה  מיקו� ,  דוגמת בליכר תיבות דואר: (תאר)     7.5

  למערכות תשתיתחיבור המבנה .  8

  יש :  חיבור לקו מי� מרכזי 8.1

  יש מונה מי� ציבורי לבית:  8.2

   ישמונה מי� לגינה :  8.3

   יש: חיבור לביוב מרכזי 8.4

                                                                                        בהתא� להוראות חברת החשמל; חיבור הבני� לרשת החשמל 8.5

  .לא כולל התקנת מונהכולל חיבור; 

  . לא כולל קו טלפו�; . בהתא� לתקנות התכנו� והבנייה  (בקשה להיתר)הכנה לחיבור הבני� לרשת הטלפוני� 8.6

  ש(טלויזיה בכבלי� , תקשורת מחשבי� וכדומה):  י הכנה לחיבור הבני� לרשת תקשורת 8.7

  תקשורת.לא כולל חיבור  הדירה לרשת 

  כביש , מדרכה , קירות  תומכי�, ניקוז , דרכי גישה כלולי�.   פיתוח כללי הגובל במגרש:  8.8

  לפי דרישת הרשות המקומית ולפי הוראות היתר הבנייה. פינוי אשפה:  8.9
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  רכוש משות	.  9

  :תיאור הרכוש המשות	   9.1

  שתאושרנה על ידי הרשות המקומית/רשויות התכנו�.: בהתא� לתכניות .  ס- הכל מקומות חניה משותפי�9.1.1           

    .1 –;   מספר קומות מפולשות ישקומה מפולשת:   9.1.2

  אופציונלי. ( ישמחסני� שאינ� צמודי� לדירות:  9.1.3

     ישמבואה (לובי) בקומת כניסה:   9.1.4

  .   ישמבואה (לובי) קומתית :   9.1.5

  חדרי מדרגות 9.1.6

  . 4   ;   מספר מעליות.ישמעליות:    ישפיר מעלית:   9.1.7

  בהתא� לדרישות רשות התכנו�. ( לרבות החלק התפוס על ידי מיתקני� על הגג –גג  9.1.8

9.1.10  �  .אי� ( חדר דוודי� משות

מיתקני� על הגג :  מערכות טכניות (פרטיות או משותפות) כגו� אנטנה/ צלחת לוויי� קולטי שמש, דודי�;  9.1.11

 משאבות סיחרור וכל מיתק� אחר(להקי� בעיגול את המתק� הרלבנטי),   מאגר מי�, חדר מכונות למעלית

  . שתדרוש רשות מוסמכת על פי כל הדי�

  .יש  מגרשגינה ושטח פתוח בתחומי ה 9.1.12

, חדר אשפה, חדר  מועדו� דיירי�הכנה ל מיתקני� וחלקי� נוספי� של הבית שהינ� רכוש משות� (לפרט). 9.1.13

  עגלות.

  : חלק/י� שאי� להוציא� מהרכוש המשות	  9.2

  . חדרי מדרגות.9.2.1       

  קומה טכנית 9.2.2

  ות.גישה לחני 9.2.3

  לובי בקומות כניסה 9.2.4

  קומתי.לובי  9.2.5

  גישה מחדר מדרגות אל המיתקני�  השוני� על הגג. 9.2.6

  גישה מחדר מדרגות אל חדר מכונות. 9.2.7

  גישה מחדר מדרגות או מלובי קומתי לחדר/ י� טכני / י� 9.2.8

  התפוס על ידי מיתקני� על הגג: (כגו�  קולטי�, דוודי שמש, חדר מכונות למעלית) –חלק הגג  9.2.9

  מעליות 9.2.10

  הזכויות בגג בהתא� להסכ� השיתו� שנחת�. 9.2.11


