
 

 

 33-11תקוע   –המפרט הטכני   – סיכום פגישת נציגויות 

 

 אוהד ליברובסקי.   מר  מפקח של בעלי הדירות,  ההטכני, אותו ניסח    מעבר על המפרט  : מטרת הפגישה

 מהלך הדיון: 

  את  בחרתם  תחילה  מטעם בעלי הדירות.  הנבחר  המפקח , ליברובסקי אוהדעו"ד ניר בן חמו מציג את 

.  אותו שיחליפו ביקש ולכן לאור המרחק הגדול בין ירושלים לת"א,  בקשיים  נתקל  הוא אך  שריסט  עדי 

למפקח   בחר י  , שלכם חירה בה ברשימת  2 מספר  שהיה, אוהד, הוחלט כי הנציגים לאחר התייעצות עם 

משלבי התכנון דרך שלבי  ללוות את בעלי הדירות לכל אורך הפרויקט, הן  ותפקידו  מטעם בעלי הדירות,  

   .אוהד יציג לנו את המפרט העקרוני  .הביצוע ועד לשנת הבדק 

המפרט הטכני הינו מסמך המתאר מבחינה מסחרית, מה   : מפרט זה מהמסביר  – ליברובסקי  אוהד 

כזה לדירות החדשות  המינימום שאתם אמורים לקבל מהיזם, מינימום בגלל שתמיד אנו מצמידים מפרט  

אם היזם יחליט לשפר את המפרט לדירות לשיווק, גם הדירות שלכם   /אותם היזם ימכור בשוק החופשי

 ישודרגו אוטומטית. 

  המכר   חוק   לפי  משפטי  מסמך   שהוא ,  מכר  מפרט  תקבלו  , לקראת קבלת היתר בניה, יותר  מאוחר   בשלב

 . משמעותית יותר  בצורההמסחרי   המפרט את  שמנסח

 3.8.2020 תאריך  ZOOMזום     מקום   

 משתתפים 

 : 11-33תקוע נציגות בניינים 
 11תקוע  – אורלי בר כח 

   13תקוע  -גלברט    מאיר 
 13תקוע  – נטלי שפרנסקי 

 13תקוע   –אילנה משה 
 13תקוע  –טרלר 
 17תקוע  - סושקו     ויטלי

 19תקוע  – דימה קוזמיץ' 
 21תקוע   –ציפי שוב 

 23תקוע  - סולומון    אורי 
 27תקוע  -שמאי          לוי 

 29תקוע  -גליבוב      מרים
 31תקוע  - אלפיה   נרקיס 

 31תקוע  – עליזה אברג'יל 
 33תקוע   -נגר            חני

 33תקוע  -ססנובסקי   זיוה
 33תקוע  –מירי סרנו 

 
 ח מטעם בעלי הדירות מפק –אוהד ליברובסקי 

 ב"כ בעלי הדירות  – חמו -ניר בןעו"ד 
יועצים משפטיים של   - ממשרד מיתר – עו"ד איתי דרכסלר, עו"ד יואב שטרית 

 עזרה ובצרון 
 קבוצת גבים יועצים חברתיים   –רונן חירותי 
 מנהלת פרויקטים, עזרה וביצרון  -דניאל אורן 

 

 נושא 
 11-33מתחם תקוע נציגויות 

 להצגת המפרטי הטכנימפגש  



 

 

 . מפורט תכנון לאחר  ויפורט  יחודד  אשר   בלבד  עקרוני מפרט מהווה זה  מפרט כי  לציין חשוב 

 

 מעבר על עיקרי המפרט:

מרכיבים את תכולת הפרויקט, מהכללי )ממה עשויים  המפרט מתאר את כלל החומרים והפריטים אשר  

 הבניינים(, לפנים הדירות. 

   ציבורי

, הקירות של  עצמו   המבנה  עשוי   ממההחלק הראשון של עיקרי המפרט,  מתאר בכלליות את המבנים, ו

 המחיצות בתוך הבניין ובין הדירות, התקרות והגג של המבנה.  המבנים, 

ממה עשויות המדרגות,    - חדרי מדרגות והלובאים  - ם ימתייחסים לשטחים הציבורי 2-5סעיפים 

 וכדומה.  המעליות, המעקות, הדלתות, תיבות הדואר, התאורה, חדרי אשפה, חדרי עגלות/אופניים 

  לפי  -  אש כיבוי  .שיש  חסכונית הכי אורה התאז  – תאורה  אלדוגמ, סטנדרטייםלרוב מדובר ברכיבים 

 ועוד. ,  תקן 

,  הפיזיות ליכולותיהם והאנושית הפיזית הסביבה של התאמה) ישנה גם התייחסות לנושא הנגישות

  הכנות. ( מלא באופן  בה דלתפק  שיוכלו כך, מוגבלות  עם אנשים של והשכליות הרגשיות, החושיות

חשוב לציין שהכל יתוכנן  אש )לפי תקן הבניין(,   כיבוי , דלתות   קודן  ,אבטחה מצלמות ול,  בלובי   טלויזיהל

  רשויות דרישת ו  האדריכל החלטת לפי ,ירוקה בניהיועץ ו אקוסטיקה יועץ של הנחיותויבוצע לפי ה

 .  התכנון

 : הדירות  תוך

המפרט מתאר את החומרים שירכיבו את הדירות עצמן, כפי שאמרנו מפרט הדירות   ,6החל מסעיף 

 שלכם יהיה זהה לדירות של היזם. 

 תיאור הדירות מורכב מ: 

  60בחדרי רחצה , 80 על  80 אריחיםכללי, חדרי רחצה ושירותים, מרפסות.  אפשרי  -  דירה ה  ריצוף 

 . ר" למ  ח"ש  80 שווי.  מינציהל   פרקט אפשר   שינה י חדר .החלקה מונעות  רצפות, 60על 

  דייר  כל , גבס / שליכט טיח קירותחיפוי קירות בחדרי הרחצה, ובמטבח.  –  ציפוי קירות ותקרות בדירה 

 . לקירות  גוונים  3  בין לבחור  יוכל 

הכוונה לחלונות, תריסים וויטרינה במרפסת. הכל יהיה שווה ערך למוצרים של חברת   –  אלומיניום

  חלון   יהיה  ד"ממ  חלון.  טריפלקס   /בידודית  זכוכיתקליל בדגמים סטנדרטיים, בכל החלונות יהיו רשתות,  

בתוך הדירה. במרפסת יהיה   טמפרטורה  על  ולשמור  מבחוץ  רעש  יהיה שלא חשוב  .כנף על  כנף הזזה

 . חשמלי  אלומיניום תריס 

או שווה    פנדור דלתות (, דלתות פנים בחדרים )₪  4000 ערך שווה או  בריח רב )  כניסהדלת   – דלתות

   לפי התקן  -ד "ממדלת   (, מנעול + מבודד +  ערך 

רגבה(, אורך  / סמל / אביבי)לדוג'  מודרנית  מחברה מטבח ומשטחי עבודה:  ארונות תיאור  –  מטבח 

 גוונים לבחירה.   5מטר. מגירות טריקה שקטה,  8ארונות לפחות 

 /גז. 4סוג הכיור, הכנה למדיח/תמי  



 

 

  מעלות  חציכ  -הוא יוכל לקבל זיכוי כספי ,  בעל דירה מעוניין לקנות מטבח מספק אחר ולא דרך היזם  אם

 ש"ח. 12,000 שזה כ  יזםה

יה  שירותי אורחים, מקלחון ואמבטיה, כל הסניטר  ים, ברז , רחצה י כיור, תלויות  אסלות – רחצה  חדרי 

  זה  אם. מקלחון  או אמבטיה בעלי הדירות יוכלו לבחור. ערך שווהגרוהה/גיבריט או  תוצרת היה ת

 . גבוה   סטנדרט  זה -  קבוע   מזלף ראש טוש  ואם דרך  4  אינטרפוץ  אמבטיה

 .  הדיירים  במרפסות  גן , וכן ברזי כביסה חדר ב וברז  כביסה מכונתהמפרט כולל הכנה ל כמו כן, 

.  קומתי  לובי /הכביסה  במסתור  ימוקם הדוד. כרומגן  מסוג ליטר 150 דודי שמש וחשמלי בגודל – מים

 בגג. בנוסף יהיה הכנה לחימום מים בגז.   ימוקמו  השמש קולטי

 . הרשויות לפי   כיבוי אש מערכות

  מוגני  שקעים , כח שקעי , רגילים שקעים : הכוללות  חשמל  נקודות  85 לפחות –  חשמל  נקודות חשמל 

)    פאזי  תלת  חיבור דירה לפי בכל יותקן חשמל לוח . ואזעקה  כבלים , טלפון , אינטרקום , מאור ' נק, מים

*325A  ) חשמל.  מהנדס תכנון  לפי 

 . עלות  ללא  ביצוע  פניל  חשמל  נקודות לשנות ניתן  

  בהספק , בנפרד שינה חדר בכל פרטני כולל שלט אינוורטר מרכזית מיני מיזוג יחידה – אויר מיזוג

,  ן אתדיר ,  אלקטרה  מתוצרת  תהיה   המיזוג  מערכת.  אויר  מיזוג  מהנדס   תכנון  ולפי    הדירה   לגודל  שיותאם

LG ,ותשתיות  אויר   מיזוג לצורך   גבס הנמכותכולל  .ערך   שווה או   טושיבה 

 בעזרת וונטה.   יאווררו  חלון בלי  שירותים חדרי 

 . לתקן  בהתאם   בממ"ד מערכת סינון אוויר  - ממ"ד

  החלטה  וזו במרפסת נקודה אוהב  בניין  כל  לא . בגז  מים  וחימום , מרפסת, במטבח : בישול  גז נקודות  3

 . הבניין לאחר אכלוס  ועד  של

  מכפילים  ללא קונבנציונליות  יהיו החניות קרקעי, כל דירה תקבל מקום חניה אחד,  תת בחניון -  חניה

 (. חניות  המאפשר תוספת מכני מתקן )

  חיבור להכין יוכל שירצה מי  אומר זה :חשמליים לרכבים  הכנות, גלאים  לפי חסכוניות חניון תאורות

 . נוחה בצורה

  בגינת הבניין   יהיוש  המפרט מתאר את הרכיבים .  נוף  אדריכל  מפרט ידוייק לפי תכנון של  – וגינון    פיתוח

  . וספסלים גן  ריהוט, השקיה מערכות , תאורה, גינון  חומרי  , שבילים מרוצפים  כגון:  ובמעבר בין הגינות 

 זה יקבל ביטוי בתוכניות המפורטות.  

  יסוכם   שעליה  בגובה  הנחה  בתוספת  דקל  מחירון  לפי   יהיה   הדיירים  שינויי  של  התמחור  –  שינויי דיירים

  לאישור  בכפוף) ואינסטלציה חשמל  נקודות, מחיצות במיקום  שינויים  לבצע  יוכלו הדיירים .בהסכם

 . עלות  ללא  ביצוע לפני  ( היועצים

 ותשובות  שאלות

 . במפרט  אינטרנט  לרשת  התייחסות אין:  שאלה 

  מגיע  בזק גם. והכנות תריסים , בזק   קווי  וחלק  תאורה זה  חלק שקעים  רק לא   זה למטר ' הנק: תשובה

 במפרט.  יתוקן לאור הבקשה הנושא ידוייק ו –  החשמל לארון ו  תקשורת  לארון 



 

 

  והפרשי מדרגים האחרון, לוודא כי מתכנניםלאור מקרה שקרה באזור בחורף   – יקוז לגבי נ שאלה:

 ?  הזה הנושא  את  להכניס  מקום במפרט  יש  האם .  החניונים כל  יוצפו  שלא , גבהים 

 . ותכניות היתר  מהליך : נושא הניקוז הינו חלק מתכנון ותשובה

  יותר , משותפות ומערכות  ועד  תשלומי  גביה על  שאחראית  חברה מה לגבי  –  ניהול  חברת : שאלה 

 ? מהיום מוסדר 

היזם אמור לשלם לבעלי  עיריית תל אביב מחייבת יזמים לדאוג לקרן תחזוקה לתקופה של עשר שנים. 

  שאתם  בין עלויות ועד הבית הפרשה אתדירות שגרים בפרויקט וממשיכים לגור בדירות החדשות 

 .  החדש בבניין  שתשלמולבין עלויות ועד הבית   היום  משלמים 

 ? השביל של הפיתוח  על   גם   משלם היזם  האם: שאלה 

 היזם יהיה אחראי לפיתוח השטחים הציבוריים והמעברים בפרוייקט ולא יוטל תשלום על הדיירים. 

 ?  הקרקע על חניות  יהיו   האם: שאלה 

ימוקמו רק בחניון תת קרקעי, ייתכן וישארו מספר מצומצם של חניות  : לא, החניות המתוכננות תשובה

 לאורך הרחוב. מוקדם לדעת. 

 ?זאת  לשנות אפשר   דיירים שינויי  הליך תמ כחלק? מרכזי מיזוג  רוצים  לא   אנחנו  אם:  שאלה 

,  עלות בעלי  דברים ויהיו  עלות  ללא  דברים  יהיו  בעלי הדירות יוכלו לבצע איזה שינויים שירצו,  : תשובה

מי שלא רוצה מזגן מיני מרכזי יכול לקבל זיכוי מהקבלן ולהתקין לבד מזגן בכל חדר בנפרד. המלצתינו  

 . היזם  דרך לעשות היא  

  ללאיהיו  ביצוע ה  לפני שינוייםה שכל מבקשים  אנחנו , הדירות של פנימי שינוי  –  פנים עיצוב : שאלה 

 . עלות

  מהנושאים   אחד,  פנים  לעיצוב   שעות   להציע   ביקשנו מהיזמים  זהמכר  במסגרת , ולכן  : נושא מוכר תשובה

 . עליו להתמחר   יוכלו  שהיזמים

 

  לדירות   להשוות   חייב   יהיה   הוא   ומפואר  עשיר  מפרט   שלו   לדירות   להעניק   ירצה   שהיזם   ככל :  לסיכום

 . (אם יהיו )ודירות גן   לפנטהאוזים   למעט,  שלכם 

  ידעו  שהיזמים כדי ( הזמנה להציע הצעותה למסמכי ה"קול קורא" ) יצורף ו יתוקן העקרוני  המפרט

 את הפרויקט.   אשר יבחר לבצעשל היזם   ההתחייבות   ןמה

 

 

 

 


