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  2 קומה 

  7 דירה מס'

  ")הו גב(" רים מגו :סוג הבניין

  215, 214 מס': מגרש

  

 זוהר וצפריר שרבט בע"מ 

  12.07.2021ך: תארי
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  תוכן עייים 
  

  פרטי זיהוי   פרק א.
  

  . )1.1-1.2כתובת המבה ומיקום המגרש ( : 1סעיף 
  . ) 2.1-2.2זכות שהקוה רוכש (והבעל הקרקע    : 2סעיף 
  . יה מיקום הדירה בביין, מחסן וח : 3סעיף 

  אור הדירה. ית  : 4 ףי עס
  חישוב שטחה. ואופן  שטח הדירה  : 5סעיף 
  ). 6.1-6.7ואופן חישובם ( ,הדירה  באופן בלעדי  המשמשים את   לדירה אוהמוצמדים   וספים פרוט שטחים  : 6סעיף 
  ג). -(א  סטיות קבילות  : 7סעיף 
  פרטי אדריכל מתכן הבייה.   : 8סעיף 
  ד. ל שה ןו לתכפרטי מהדס אחראי   : 9סעיף 

  
  ין, המבה, הדירה, ציודה ואביזריה יאור הב ית  פרק ב'. 

  
  . )1.1-1.6ודה של כל קומה (ומות ויעקיין, ההב  אור ית  : 1סעיף 
  . ) 2.1-2.19חומרי הביין והגמר (   : 2סעיף 
  אור הדירה, חומרי הגמר ואביזרים. ית  : 3סעיף 

  גובה הדירה.           :3.1סעיף 
  הצמודים לה.  בדירה ושטחים רים וגימורים  דח  תמיש ) ר2(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)  מתקי תברואה (כלים, , )4(טבלה   :3.6סעיף 

  . )3.7.1-3.7.11מתקי חשמל ותקשורת ( , )5(טבלה   :3.7 יף עס
  ). 4.1-4.8(בדירה    מתקי קירור/חימום  : 4סעיף 
  . )5.1-5.3סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן (  : 5 סעיף

  . פיתוח ושוות  עבודות   : 6סעיף 
  ). 6.1.1-6.1.6חיה (  :6.1סעיף 
  ). 6.2.1-6.2.8פיתוח המגרש ( :6.2סעיף 

  . רכות משותפות ע מ  : 7 יףעס
  ). 7.1.1-.7.1.3מערכות גז ( :7.1סעיף 
  ). 7.2.1-7.2.5י אש (סידורים לכיבו  :7.2סעיף 
  חיה.   תפי ץ במרולאוורור מא  :7.3סעיף 
  מערכת מזוג אויר מרכזית.  :7.4סעיף 
  : מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים. 7.5סעיף 
  דואר.  תיבות  :7.6סעיף 
  משותפות וספות.   ערכותמו םי קמת  :7.7סעיף 

  ). 8.1-8.7חיבור המבה למערכות תשתית (  : 8סעיף 
  . תףמשו שרכו   : 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 
  מוד לדירה. כוש המשותף הצר ב  ק לחהשל שיעורו   :9.4סעיף 
  הבית.    החלטות בדבר יהולסדרי קבלת  : 9.5סעיף 
  רותים המחייבים בקשר אליו. י עור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשיש  :9.6ף סעי

  החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.  :9.7סעיף 
  

  ספחים
  

  .ףשות מסמכים וספים שיועברו לקוה ולציגות הבית המ  ספח א'
  .הערות כלליות  ב'  חפס

  זיכויים.  תספח ג'   טבל
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  חדרים P - 6מס' חדרים:/מדגםדירה   . באר יעקבשם האתר: 

  7דירה מס':    

  2קומה:     

  __מחסן מס':    

  __מס':  יהחנ    

  ")ה גבו(" מגורים: סוג הבניין    

  __מס': רשמג    
  
  

  "מפרט מכר" 

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

  2015- ה שע"ותיקון הת  , 2008    –תשס"ח  (תיקון ה 

  ים שונים) י בעניין חיובים וזיכו 

  התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה)   כולל(                           

  

  

  ) "החברה"או  ת"/וכר"המ  ןל(לה        "מ בע זוהר וצפריר שרבט :  ביןזה לחו נספח

                                                   ת.ז            לבין: 

  ) "ים/"הקונהאו  "ים/"הרוכשלהלן (        ת.ז          

  

              מתאריך:

  

  

  פרטי זיהוי       א.
  

     המשך.המקומית ב  יקבע ע"י הרשות :ומס' בית רחובבאר יעקב   :ישוב  .1     

  ; 214,215 :יםמגרש  .2,8,9 'מס תוקחל  .4244 גוש מס':    1.1

  .1019תמל/החלה במקום:  תכניתה    1.2

  

  אל (ר.מ.י). קרקעי ישר מ תרשו :הקרקעל בע  .2   

  .חכירה :הזכות שהקונה רוכש בדירה

  .מקרקעי ישראל  רשות :שם המחכיר    2.1

    _  __: החכירהתחילת תקופת    ___  תקופת החכירה:    2.2

  

  )"ירה ד ה"לן (לה ה: דירה מס' וקומ   .3

, המשמש גם כחדר שינה) ממ"ד,  –(להלן ן דירתי וגמ מרחבי שינה, חדר 3, חדר שינה הורים ,פינת אוכלו מטבח, כניסה, חדר דיור בדירה:  .4

סת  מרפ חדר ארונות, שירות,ד), מרפסת חדר רחצה הורים (מקלחת), שירותים (בית שימוש נפר ,)אמבטיה( כללי חדר רחצה, יםפרוזדור

  .ר)דר דיוחמה איצ(י משש
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    שטח הדירה  .5

  :כללים אלה מחושב לפיהו _______מ"ר  :שטח הדירה הוא 

  קירות החוץ של הדירה.העוברים על פניהם החיצוניים של  הנוצר על ידי הקווים בתוך המצולעטח הכלוא שה  (א) 

    –לעניין זה 

  בינה לבין שטח משותף ירה לבין מרפסת השמש,דהת בין ו רב, לוצה להמחה לבין מה שקיר המפריד בין הדיר  –" קיר חוץ"  )1(

  דירה או תוכנית אחרת. בקומה או בינה לבין 

  במרכזו של קיר החוץ; רה אחרת יעבור קו המצולע האמור הדירה לבין די ץ מפריד ביןשר קיר חואכ

  החיפוי.  תלו איכל  ירהק  פניבן א בלא גימור; בקיר עם חיפוי ירני הק פ –" ר חוץפניו החיצוניים של קי"  )2(

  דירה.ב כל המפלסיםסכום שטחי  הכל מפלס בדירה; שטח הדירה יהי בדירה רב מפלסית יחושב ויפורט השטח לגבי   )ב(

  והאופקיים; ים המשופע המשטחיםחת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל שטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם א  )ג(

  . המדרגות לךמה  ו עולהמנח יצורף למפלס  שמהשט 

 1970 –"ל  ת), התש ואגרונאיו , תתריה(בקשה לואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה בחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובהם ת  )ד(

  תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר).  –(להלן 

   ה.דיר בשטח הל אינו כלו ש, ובחלק ב' 9.4 ראה סעיף: וד לדירהשיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמ   )ה(

  

  :ט שטחים נוספים המוצמדים לדירה או המשמשים את הדירה באופן בלעדיורפי  .6

[קירוי הכוונה למשטח מלא דמוי תקרה (לא פרגולה) השמש מקורה  תמרפס מתוכה ._______מ"ר:)1(חטשמש בש תמרפס  6.1

  ._______מ"ר: בשטח, בלבד]אחת מעל  ההנמצא קומ

  המוצמדת); מון מקום החניהחי החניה עם סיט ש (יש לצרף תכנית  ________: מס' מקורהיה נח  6.2

  מון מיקום המחסן המוצמד);עם סימחסנים  תכנית ה  רףצל(יש  .________מ"ר :)2(בשטחדירתי מחסן   6.3

  אין. :)3(תי בשטחמרתף דיר  .46

  אין.  :שטחלדירה ב גג מוצמד   6.5

  ורחבה/ות מרוצפות ואחר'); לרבות שבילים תדכנית החצר המוצמ(ראה ת _____מ"ר: )4(בשטחחצר מוצמדת בדירות גן:   6.6

  : שטח)ו(מהות  יש לפרטם באופן בלעדי ים את הדירהשמ ם או משדימ צנוספים המו חלקים/אזורים,/אם יש שטחים  6.7

  ).הדירה תצפס רך ממפלן ומפלס רצפת המסתור יהיה נמות המכר. (יתכמסומן בתוכני שכל כ :מסתור כביסה
  

  .ןחיצוני לבניין בקומת קרקע, בכפוף לאישור הרשות המקומית והתקנו ות המכר כשטח משותףינ: על שטח המסומן בתוכהערה

ום נים וכו' בצורה ובמיקת וצלושימשיו וכסאות,ם, סגירת חורף, שולחנות גון: דוכנישימוש מסחרי כרשאית לתת  החברה תהיה

  לפי החלטתה. 
  

  :טחיםשה וביישת לחהערו

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

דירה  רות ה של קייצוניים הבנויים של המרפסת ועל פניהם החאו המעקים ל קירות החוץ החיצוניים של פניהם ע  םירהעוב

  הגובלים במרפסת.

הרקיע   לשמש ו/או לאור אשר מידת חשיפתה  ,הלק חשופה ו/או מקורה בשלמות או בח  ,הנווהכ "שמשת מרפס "מובהר כי 

שיש בה כדי   להחוצה והן מ רקעק ה  הי הן בתחוםה פיזית כלשוף לבנייכפבו כפוף למיקומה בבניין יחסית לשושנת הרוחות

  .שמששיפת המרפסת לחלהשפיע על 

בינו לבין חלק של דירה ד מפרי המחסןבתוספת שטח הקירות; כאשר קיר  ן חסהמ קירות , הוא השטח הכלוא ביןשטחו של מחסן  .2

  ו. אהקיר במלויכלל שטח יתף בשטח משובל גו המחסןר  יק  הקיר; כאשררק השטח שמתחת למחצית הרוחב של   אחרת ייכלל

  ס"מ;  20  בעובי וץהח תלקירומתחת ץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי ת החוו כלוא בין קיר, הוא השטח השטחו של מרתף  .3

  כאשר קיר ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר;ד בינו לבין חלק של דירה אחרת ירכאשר קיר המרתף מפ

  במלואו. יכלל שטח הקירימשותף שטח בל ב ף גורתמה

ט ע במפר יופהמ חצרח הבין שט  5%יה בשיעור של עד יהיקפה; תותר סט ברות התומכים , את שטח הקיכולל חצרשטחה של   .4

  המכר לבין השטח למעשה. 
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  ות קבילות:יטס  .7

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

גדולה   חה של חצר תותר סטייהיין שט ולם לענעשה; ואובין השטח למ 6-ו 5יפים כמפורט בסעבין שטח   2%ד של ע בשיעורסטייה   א) ( 

  עיל. ל  4רה עוה 6.6סעיף יותר כמפורט ב

   האבזרים למעשה ומידות   רט במפזרים בהאוכמויות בין מידות  5%שיעור של עד ייה בסט   ב)(

      

  בע"מ.  םי אדריכלימילוסלבסק "):האדריכל לן "("לה להיתר הששם עורך הבק  .8

  , בני ברק. 59בן גוריון :כתובת  03-7316885פקס: 03-7316888:טלפון  

 office@milosarc.co.il: לא"דו  
  
  

9.  
  . ש. בן אברהם מהנדסים בע"מ  : ")המהנדס(להלן "  ון השלד נכ שם האחראי לת

  
  .יבתל אב 120לון  יגאל א:תובכת  03-6959482:פקס03-6959382:טלפון

  
 info@benabraham-eng.co.il: לדוא"

  

  

  בנה, הדירה, ציודה ואביזריה ניין, המתיאור הב  ב.

הבניין או   חזית בבניין, בתנאי שלא ישנו את וחלקים אחרים חרותאת רו הכניס שינויים בחלוקה פנימית של דילי רשאהמוכר       *

  .ףתשטחים ברכוש המשו

  אם יש כזה  ישראליהתקן ה שותת יהיו לפי דרי כורים והמלאכל המוצ  *

  

  תיאור הבניין  .1

  .)215 או מגרש 214(מגרש מגרש ל כ הנמצאים ב ומסחר יםורגמ בנייני 2בניין אחד מתוך   1.1

  כולל קומת קרקע  ה ,גוריםמל ות"רב קומבניין " קומות מגורים. 5כולל קומת קרקע ועוד ה  ,ריםיין "גבוה" למגונב :בכל מגרש

  ם. רדיומש /וקהעס ת /למסחרמשמש  קומות"הלבניין "רב  נושק כמו כן בניין נוסף  קומות למגורים. 18 ועוד ותירלמסחר ולש

  ושרות.  הניקומות מרתף לח 3  מעל, מגרשבכל   הבניינים תשלוש

  אגפי. -הבניינים כבית משותף אחד רבשלשת ירשמו   בכל מגרש
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  ם; ורילמגדירות   70 :ומות (בכל מגרש)רב הק ןייבבנ      1.2

  דירות למגורים;   13 :214בבניין הגבוה במגרש 

  ;  ת למגוריםורי ד 15 :215בבניין הגבוה במגרש 

  ; ים בלבד, הכוונה למגור)* (דירות

  
 ,מגוריםלו ועד רים שנחדר או מערכת חד  -"דירה"נאמר, "הגדרות"  1סעיף  4971 - ד) התשל"רותיד( לפי חוק מכר  (*)

  או לכל צורך אחר.  לעסק,

  

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

  

  214 רשמג ב ייניםנבה לכל משותפותמרתף קומות 

  או תיאור   יוכינ 

 קומה 

ת/מעל  קומות מתח

  יסהנכ הת קומלס למפ

 (ד)  ייןהקובעת לבנ

מספר דירות  

  בקומה
 הערות  סוג השימוש 

  ף רתמ תקומ
הגבוה   נייןבה ת תח (מ

 בלבד)
3 -  --- 

רגות,  לית, חדר מדמע ת, מתימבואה קו

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת  

 המתכננים והרשויות.

  אשר בנייניםאבות של השמה חדרי

נים  , מוזהמרתף  בקומות  נמצאים

  . תףהמשו המתקן מ

  

נים  ל המתקסופי שמם המיקו

כות בקומות השונות יקבע  רעוהמ

  ם.מתכננילפי החלטת ה

  

ומערכות שונות הממוקמות   כןת י

ישרתו גם בניינים ד אח בבניין

   .סמוכים

 ---  - 2 מרתף  תקומ

  ,ת ות/מעלי מבואה קומתית, בכל בניין: 

   . גות מדר י/חדר

 .מחסנים, מעברים, חניות, מיסעות  כללי:

מיכות  משאבות (בסדרי חו יםמאגרי מ

חדר/ים טכניים,   .קומות)ה ברלבניין 

  ת יוטכנות ערכומ  מתקנים

ת לפי דריש (למגורים/מסחר/משרדים) 

 ם והרשויות.ננימתכה

 ---  - 1 מרתף  תקומ

  ות,ת/מעלי מבואה קומתית, בכל בניין: 

(בסמוך לבנייני   יםמחסנ, ות רגדמ י/חדר

    .המגורים)

ר , חדםירעביות, מיסעות, מ נח כללי:

חירום, חדר   ל), חדר חשמרפושנאים (ט

  ות כניט  רכותומע ריכוז מונים, מתקנים

 לפי דרישת  (למגורים/מסחר/משרדים) 

 והרשויות.נים תכנהמ
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  215במגרש  לכל הבניינים קומות מרתף משותפות

  כינוי או תיאור 

 מה וק

  תחת/מעלקומות מ

  כניסהקומת הלמפלס 

 (ד)  ייןהקובעת לבנ

  תרומספר די 

  בקומה
 הערות  ש סוג השימו

  תף רמ תקומ
 לשימוש הבניין הגבוה(

 )בלבד
3 -  --- 

מבואה קומתית,  ת, מעברים, יסעומ ,ת יוחנ

(חדר מדרגות אחד  רגות מד ירחד ית,מעל

  מחסנים,למילוט דרך המבנה המסחרי), 

נים  מתק אבות,שמ ימאגרי מים וחדר

 דים)ם/מסחר/משר ומערכות טכניות (למגורי

 הרשויות. נים ונכתהמלפי דרישת 
חדרי המשאבות של הבניינים אשר  

ם  מוזני נמצאים בקומות המרתף,

  . המשותףקן תהממ

  

  ניםהמתק למיקומם הסופי ש

והמערכות בקומות השונות יקבע  

  לפי החלטת המתכננים.

  

  יתכן ומערכות שונות הממוקמות 

וכים  מגם בניינים ס  ין ישרתוניבב

נים סמוכים  וקמו בבנייו/או ימ

  ין.ניב ה תווישר

 

 ---  - 2 ף רתמ תקומ

  ות,ת/מעלי מבואה קומתית, בכל בניין: 

  .גות מדר י/חדר

 .יםמחסנ ,חניות, מיסעות, מעברים :לי לכ

מאגרי מים וחדרי משאבות (בסמיכות  

חדר/ים טכניים,   .קומות)הלבניין רב 

  טכניות  ת ו כרומע מתקנים

 דרישת לפי  למגורים/מסחר/משרדים) (

 ננים והרשויות.המתכ

 ---  - 1 מרתף  תמוק

  ות,ת/מעלי ת, מבואה קומתיבכל בניין: 

   .מחסניםמדרגות,  י/חדר

ר דחחניות, מיסעות, מעברים,  י:לכל

), בסמוך לבניין המסחר – (טרפו איםשנ

מאגר   .(בסמוך לבניין הגבוה) חדר גנרטור

 קה ומסחר), וות (לתעסאבשמ מים וחדרי

  רב קומות). ים (בבנייןחדר ריכוז מונו

  טכניות מתקנים ומערכות  ו יםחדר

לפי דרישת  (למגורים/מסחר/משרדים) 

 ות.והרשויהמתכננים 

  
  רש) ג מ (בכל  "גבוה" מגורים ןייבנ

  או תיאור וי  כינ 

 קומה 

קומות מתחת/מעל  

  כניסהקומת הלמפלס 

 (ד)  הקובעת לבניין

  תמספר דירו

  ומהקב
 הערות  שימוש סוג ה

 1 קרקע  ן נייבלקומת הכניסה 

מעלית,   ,סה, פרוזדוריםינכת  מגורים, מבוא

הדיירים, חדר חדר מדרגות, חדר לרווחת 

  ים, חדר אשפה/חסנמ, לות ים/ עגאופני

לפי   כות טכניות רומענים קת ממיחזור, 

 דרישת המתכננים והרשויות. 

 . חצר משותפת  /צובר גז בפיתוח

 1-3 ים רו גמקומות 
3  

 בכל קומה) (

ת, חדר מתית, מעלי מגורים, מבואה קו

ות לפי  כות טכנים ומערינקמת מדרגות, 

 רישת המתכננים והרשויות. ד

 --- 

 4 מגורים קומות 
  2: 214רש במג

 3: 215במגרש 

ת, מעלית, חדר יומת אה קובמגורים, מ

מתקנים ומערכות טכניות לפי   מדרגות,

 דרישת המתכננים והרשויות. 

 --- 

  העליונ   מגוריםמת וק

 (פנטהאוז) 
5 

  1: 214במגרש 

 2: 215רש במג

לית, חדר מתית, מעואה קובמ ם,מגורי

ומערכות טכניות לפי  מדרגות, מתקנים 

 ות. שוירוהים המתכננדרישת 

 --- 

  גג עליון 

  ) (ראשי 
 ---  --- 

חדר מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים 

ומערכות טכניות (משותפות/ פרטיות), לפי 

 והרשויות. המתכננים  ת שידר

 --- 

 ---  ---  ---  6 ת למגורים סך הכל קומו

 (הראשי).  במניין הקומות לא נכלל הגג העליון 9  קומות בבניין  לכה סך
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  (בכל מגרש) מות"קו ב ר" ריםמגו ןיבני
  

  אור או תי   יוכינ 

 קומה 

קומות מתחת/מעל  

  כניסהקומת הלמפלס 

 (ד)  הקובעת לבניין

מספר דירות  

  בקומה
 הערות  ימוש שה סוג

  ן לבנייקומת הכניסה 

 214 במגרש
 ---  קרקע 

ם, , פרוזדוריכניסה  ת ואמב למגורים:

, חדר לרווחת מעליות, חדרי מדרגות 

גלות, חדר ע דר, חופנייםהדיירים, חדר א

  זור.חידחסנית, חדר מ

שטחי מסחר, מחסנים, מרחבים ר: מסחל

  מוגנים (ממ"מ). 

  מתקנים ומערכות ,  חדר גנרטורכללי: 

לפי  סחר/משרדים) רים/מ (למגו ות ניכט

 והרשויות.  םת המתכננידריש

 תפת. חצר משו /בפיתוח זג צובר

  ן לבנייקומת הכניסה 

 215במגרש 
 ---  קרקע 

רים, סה, פרוזדוינ כ  ואת מב ים:למגור

דר לרווחת , חגות רי מדרדחמעליות, 

הדיירים, חדר אופניים, חדר עגלות, חדר 

  דחסנית, חדר מיחזור.

סנים, מרחבים מסחר, מח יחטש מסחר: ל

  . מוגנים (ממ"מ)

  ת ו ניים ומערכות טכקנמתכללי: 

לפי דרישת משרדים) (למגורים/מסחר/

 המתכננים והרשויות.

 ת. פ ת שור מוח/ חצ צובר גז בפית 

 1-17 מגורים קומות 
4  

 מה) (בכל קו

מגורים, מבואה קומתית, פרוזדורים,  

אשפה    ת מעליות, חדרי מדרגות, מצנח

לפי  ניות ומערכות טכ םי(שוט), מתקנ

 רשויות. דרישת המתכננים וה

-- - 

  הנ וי עלמגורים  קומת 

 (פנטהאוז) 
18 2 

מגורים, מבואה קומתית, פרוזדורים,  

אשפה    ת חצנ, ממדרגות מעליות, חדרי 

י לפ יות ות טכנכר(שוט), מתקנים ומע 

 דרישת המתכננים והרשויות. 

 --- 

  גג עליון 

  (ראשי) 
 ---  --- 

ות, וחדר משאב םימחדרי מדרגות, מאגר 

כות  ם ומערמתקני  מערכות סולאריות, 

ת  יות), לפי דריש טרפ  /טכניות (משותפות 

 ת.המתכננים והרשויו 

 --- 

 - -- -- - ---  18 סך הכל קומות למגורים 

 (הראשי).  לא נכלל הגג העליון מות הקובמניין  21  סך הכל קומות בבניין 

   :והבהרות הערות

    .הבניה ירתי הייתכנו שינויים בטבלה בהתאם ל   )א(

  קנות התכנון והבניה סה הקובעת לבניין [כהגדרתה בת הכניניסות היא כהמו לציין איזן, יש לבניי אחת כניסהמ יותר במקרה שיש   (ב)

  ]. )ריתלה (בקשה   

  ני לבניין המסחר/תעסוקה/משרדים (בכל מגרש) לקומות שמעל קומת הקרקע.פרט וי זה ביט  ט (ג)    לא ינתן במפר

  

  :מגורים בכל בניין(ראשי)  ףמשות ותג רד מחדר   1.4

  ;  2 בבניין הרב קומות: ; 1 ניין הגבוה:בב :ןכל בנייברגות מדה  יפר חדרסמ 

ממפלס מקורה  בבניין הרב קומות: ;גגלמפלס ה עד -3ממפלס קומת מרתף ה רומק  ה:ן הגבובבניי אפיון כל חדר מדרגות:

  ;עד למפלס הגג -2קומת מרתף 

  ן. יא חדרי מדרגות נוספים:
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עם ותהיה חשמלית ללא ו/או   24.81ס' מראלי למעליות ש יהן לדרישות התק  איםהמעליות תתיש;  :מגורים בנייןכל ב יותמעל  1.5

   ;3 קומות: ברה בבניין ;1 גבוה:הבבניין  :בניין לכב יותהמעלר מספחדר מכונות. 

      ; 20 רב קומות:הבבניין  ; 8 גבוה:הבבניין  :מעליתל מספר התחנות 

  ; 8,13,8 ת:רב קומוהן בבניי ;8 גבוה:הבבניין  :יתמעללוסעים נ רמספ

  . )כל דין ותוראלהתאם , בהבכל בניין (באחת בלבד .בבניין הרב קומות בלבד שי :(*)שבת פיקוד  ןנומנג 

 ל כ לומגובה המעקה ועד לתקרת התא  האעל הקיר באחורי תותקן מר"ם בלוחות אנכיים. פלב ופויצ קירות התא :תאכל  גימור

צבוע בתנור או  פיבועה בצבע סות התא תהיה צתקר .ותמ"מ לפח 27י של ו שיש בעובופה בגרניט אצ. ריצפת התא תרוחב התא

קומת הקרקע יהיה מאסף מטה מלא (ב :יותית/פיקוד המעל יפה.תאורה ישירה או עק  בהקן תת ותו מונמכ תכוסה ע"י תקרה

  "יעד".פיקוד פיקוד האו יותר יהיה מעליות    ושלש ונים). במידה ובקבוצה תהיינהויהכמאסף לשני 

  ת: הקומואם למספר תהב תנקבעהמעלית  רותמהי

  ' / ש'. מ  2.0 תרומהיומות: בבניין הרב ק מ' / ש'. 1.0מהירות בבניין הגבוה: 

  

  . ןאי מר:עמדת שו  1.6
עיף  בהתאם לס לו/או חב' הניהו רי הבנייןייד נציגות  י"ע  נון פיקוד שבת, שהפעלתו תקבעגנמעלית בעלת מונה ב כי הכומובהר  –"מעלית שבת"    (*)

  . 1969-כ"ט קעין תשרקמה  בחוק  ז' 59

  

  :)מגורים (בכל בנין חומרי הבניין ועבודות גמר  .2

    .הבשילוב רגילמתועשת ו :בניהת השיט; השלד לפי תכניות מהנדס ניין:בה שלד   2.1

  ; לדהש חישובי מהנדס יפל :עובי .םטרומיי/ים מתועשיםבטון מזוין מאלמנט  ו/או יןבטון מזו :רמ וח :ת קומת קרקערצפה ותקר  2.2

       .1חלק  1004מס' ישראלי  ןתק  פיל סטי:בידוד אקו 1045 לפי תקן ישראל מס' :תרמיבידוד 

   .1045' סמ ישראלי  ןתק  לפי :בידוד תרמי ; השלד מהנדס ילפי חישוב עובי: .מזוין : בטוןחומר :תקרה קומתיתה ורצפ  2.3

   .1חלק  1004שראלי מס' ן יק ת פיל ד אקוסטי:ידו. ביועץת הלפי החלט  :בשיטה

   קן הישראלי למניעת החלקה.תה שותם לדריריצוף בניין המגורים יהיה נגד החלקה בהתא

    השלד. מהנדס לפי חישובי :יעובהשלד.   מהנדס תכנון, לפי ןומתועשים מבט אלמנטים או   בטון מזוין, :חומר בניין:ה ותג ג   2.4

   .1045לפי תקן ישראלי מס'  :בידוד תרמי .ובנטייםרישות התקנים הרלדו עץלפי הנחיות היוז ואיטום: שיפועי ניקו
  לובאם מכל .השלד מהנדס  יותוהנח התכנון האדריכלי לפי הגילבשילוב ר מתועשת למחצה, /מתועשת :ץות חקירו  2.5

  , )רחא או  אי (איטונגת קו בלאו  ,גבסבלוקי חות גבס, ולובצד הפונה לדירות, החוץ קיר  ת שלימינבדופן פ ,מתועש למחצה/מתועש

  . 1045 ס'י מישראל לפי תקן  :בידוד תרמידס. הנמה ןנותכלפי : עובי בכפוף לעמידה בתקינה הרלבנטית. להכו    

  . יירוק" של מכון התקנים הישראל ן"תו תק ת פנים יהיו בעליצבעי תקרות וקירו

  חוץ: קירות גימור   2.6

  ניה. הכל לפי התנאים בהיתר הבחיפוי קשיח דוגמת קרמיקה.  ו/און מלאכותית, בא או ו/ טבעיתאבן  :עיקרי  ,פויצי/חיפוי  2.6.1

  אחרים;  יםפויחי משולב עם שכבות) 2טיח ( :ח חוץיט  2.6.2

  ת המקומית. שואום עם הרת ב םוחלוקת הציפויי , גווןות סוגנשהאדריכל יהיה רשאי ל  :חרחיפוי א  2.6.3

  נדס ה מ   ת יו נח ה פי משולב, ל אוו/ )אחר וא/ובלוק תאי (איטונג  אוו/טון בלוקי ב אוו/וין זמ וןבט  ירות: חומר:ד הן פרדה בי קירות ה  2.7

  .  1חלק  1004קוסטי הנדרש על פי ת"י  מקרה יעניקו את שיעור הבידוד הא   ל בכ ו   האקוסטי,   השלד והיועץ 

  .ן האדריכלס, גובה לפי תכנודנההממשולב לפי תכנון  או/ובלוק  אוו/בטון   :חומר וגובה :ככל שיש)( תומרפסקיר הפרדה בין 

  

  : מדרגות י/חדר  2.8

גות  טי לחדרי המדרהבידוד האקוס  ;לפי חישובי המהנדס עובי: . בלמשואו בנוי  אוזוין מן בטו  חומר:מעטפת:  קירות   2.8.1

  ת כל דין.יבוצע על פי הוראו תוהמעלי 

בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון  י (+ טיח וצבע אקריל ףויצולים (פנלים) כדוגמת הרבשיפ חיפוי ומר:פנים: חירות גימור ק  2.8.2

  . לתקרה הישראלי) עד התקנים

  הישראלי).   תקניםבעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון ה( סינטטי דיסוטיח  ה: חומר:רר תקומ יג 



  מותנה בהיתר בניה
וכ נ מפרט   היתר  קבלת  לפני  ע ערך  רק  לשינויים  רש פוף  ו "י  י התכנון ו  ת 

 

                            _________ __                                                ____________  
  חתימת המוכר                                                                       חתימת הקונה             

 

  ', גב'א', ים פחנס

30  ךתומ 10 'עמ  12.07.2021 :תאריך/ 12משהב"ש מהדורה   -משתכן כר למפרט מ  /214,215ם ישרמגיעקב באר   "מ/בעבט וצפריר שרזוהר  יה/ יכות הבנאל דמס
 

 ,םיינט דרישות התקנים הרלבלבן בהתאם לאצו צמנט  רט  אוורצלן גרניט פאו  הר ו מאבן נסוהמדרגות יהית: רגוד מ   2.8.3

  כנגד החלקה. יםספסים מחומדרגות ומשטחי הבניים (פודסטים) ופסתואמים לאורך ה  ובעלות שיפולים

  כל דין. יפיבוצע על  ת והמעלית/יותהבידוד האקוסטי לחדר/י המדרגו דוד אקוסטי:יב  2.8.4

  . 1142, בהתאם לת"י ד)ות מאחז ישולב (לרבמבנוי ו/או מתכת ו/או  : ד מאחז י /קהמע  2.8.5

    המדרגות. י/חדרעות באמצ :עליה לגג   2.8.6

  

  :קומתיתמבואה (לובי)   2.9

קרמיקה או גרניט  או(שיש)  גמת אבן נסורה בחיפוי קשיח, דו יהיהגימור קירות פנים  ומר:ח קומתית:מבואה  יםנפ רותר קימוגי

 כון התקניםירוק" מטעם מתקן  ות"  בעל(הקשיח יבוצע טיח וצבע חיפוי מעל ה ,חותלפ דלתות משקופי ה ה בוגרצלן, עד לפו

  עד לתקרה.  הישראלי)

לא  קרה מונמכתבמקרה של ת. הישראלי) ן התקניםרוק" מטעם מכוי בעל "תו תקן(טטי נסי דיס+  יחט  תקרה: חומר:גימור 

  . רצלןיט פוגרנ וא האבן נסור: וףריצמעל תקרה זו.  יבוצע טיח

  :ראשית כניסה (לובי)מבואה   2.10

  תלבה משקוף ד עד לגו ותלפחוצלן, מת אבן נסורה (שיש) או קרמיקה או גרניט פוריח, כדוגחיפוי קש :חומר :םינפ ימור קירותג 

  . הישראלי) םמטעם מכון התקני "בעל "תו תקן ירוק (קרילי  מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע אהכניסה. 

  טיבית. או תקרה דקור  המשנ תרקת ו/או  ("בעל תו תקן ירוק"),טטי סינ סיד+  טיח: מרו ח :תקרהר ומ יג 

העומדים בתקן  ו "ר,מ 0.64-ד לא יפחת מדולן. שטח האריח הבצורט פג גרניאבן נסורה (שיש) או אריחים מסוחומר:  :ריצוף

  . למניעת החלקה 2279י הישראל

צבוע  בטון טבעי חומר: :הרתקגימור במלבין סינטטי. צבוע משולב,  ו/אוטיח   ו/אוי בטון טבע :הינקירות חור מיג  חניה מקורה:  2.11

במסעה לא משופעת, כולל סימון חניות,  ק חל ומ בטוןקומות. הן בי משופעתבמסעה  בטון רצפת חניה:גימור . במלבין סינטטי

  ועה.נ תשילוט לפי הנחיות יועץ המספור ו

לפי  ד או חומר דומה,יסיולמלבין סינטטי דוגמת פטיח + צבע  קרה:קירות ות: חריםטכניים וא םירחסנים, לחד ם למ פרוזדורי

  . החלטת החברה

    :חדרים לשימוש משותף     2.12

  מה. כדו) ו(ככל שיהיו יםכניים ט ר/חד

    -יים נם טכבחדרי :רהק ת רגימו. )כו'ים וארונות חשמל, מ (למעט גומחות,פוליסיד,  סינטטי דוגמת צבוע בצבעטיח  :גימור קירות

  . מטעם מכון התקנים בעל "תו תקן ירוק" ,יםבטון צבוע בצבע סינטטי. כל הצבע        

  . בשולאו מפורצלן  ואו ראצה או ט אריחי קרמיק  :גימור רצפה        

  , לפי היתר הבניה. בורות לאשפה טמונה :אצירת אשפה            

  

    :תהערו

  " מטעם מכון התקנים הישראלי.קתקן ירו כל צבעי תקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו   .1

הישראלי  התקן ם לדרישות התאיהיה ב ותפים)שהמ ים ובשטח (בדירותחלקי הבניין השונים בריצוף ההחלקה של ה מניעתדרגת   .2

    .למניעת החלקה 2279

  

חשמלית הנשלטת על ידי מערכת  ת פתיחהגת, בעלזוגום מאלומינית לד התהי לבניין  הסינהכ דלת  :ןנייבל ראשית דלת כניסה  2.13

   .אינטרקום ומחזיר שמן

  מחזיר שמן. ש, כולל ת אדלתו  :מדרגות  דלתות חדר  2.14

  .חות פדלת טכניים:ים רחד ות דלת    

     ).בדבל הקומות ירב יניבבנייש ( :מתיוקדלתות לובי   2.15

  .יש :משותפים וחלקים חדרים , ים טכניים/חדר חניות, ,ותמדרגות, מבואות קומתי , לובי, חדרןיינב לכלה בכניס, הורתא  2.16

  ולחצן קומתית האמבו /קבועה בחדר המדרגות  לילהורת בת לתא שן גנוה, ומנור בכל קומהדלקת א חצןהיו למגורים יבבניין ה              

   .תי מתה קומבוא/ותדרגר המאור בחד  תק לד ך הדירה להמתו
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   יכל.דרהא עיצובוון לפי החיצוני בלבד)  בג פח מכופף צבוע בתנור או ציפוי אחר (בחלקם ארונות חשמל, גז ומים: חומר:  2.17

    או , ן סחמנפרד לכל  מונהילופין התקנת חלאו  המחסנים למונה נפרד,החשמל של כל ת ונזר החיבו :דירתייםבמחסנים רה תאו  2.18

  . בחירת המוכר והחלטתו עפ"יויך המחסן ו משילאי ירתדהלמונה           

  ים של הבניין/ ףהמשות כושהר ת החשמל שלהזנה ממערכ  : יש.למערכות אלקטרומכניות משותפותלתאורה וחיבור חשמל   2.19

  ך ו מסה ייןנבקמו בימו  ו/אוין הסמוך י נבבאך ימוקמו ין, אשר ישרתו הבני  פותל (יתכנו מערכות משותנדס החשמנון מהכת לפי    

  וישרתו גם הבניין, בכפוף לאישור הרשויות השונות).    

  .תמי קומה ות רשה ר יהיה לפי דרישתמספמואר. עיצוב הר בניין חיצוני ובחזית הבניין יותקן מספ מספר בניין:  2.20

  

  פרטי זיהוי)  – 'לאמור בפרק א ירה (בנוסףתיאור הד   .3

  : *ה גובה הדיר  3.1

  מ'. 2.50-לא פחות מ תית התקרהח תד וף עפני הריצמ   דירהגובה ה     

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

  '; מ 2.05 -פחות מ אל:  תי (באם נרכש)*גובה מחסן דיר     

דירה בשטח בה ה. בכל מקרה גוהננמכות מקומיות ותקרות משיטות, הלכות, ברמעת, ת קורו למעט תח הערה:   *

  תקנות לא יפחת מן הגובה המינימלי הקבוע על פי דין. ה יפל רה ע בי חלקי דיע לגהקבו ימלינימה

  

  . ם אותהמשיהמשדים לה או בשטחים המוצמ רה ובדי רשימת חדרים וגימורים – 2טבלה מס'   3.2

  זו).טבלה  שלאחר הבהרות,/תרובהעט יתר (ראה פרו    
  

 )1(רותיק חומר  תיאור 
  )2( ותקרותרות גמר קי 

 )4(י חיפוות אריחי  ד ימו
 ) (בס"מ

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

  ריצוף 
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א  

  בשקלים חדשים 
 הערות 

 . בהמשך  ראה פרוט בהערות   אין  )3(ה רא )2( אהר ) 1(בלוקי בטון בטון, כניסה 

 . שךהמרות בבהע טוראה פר  אין  )3(ראה  )2( אהר ) 1(בלוקי בטון ון,טב ור די   ר חד 

  ) 1(בלוקי בטון בטון, ח מטב 
  אין  )3(ראה  )2( האר

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

 . שךבהמ  ות ערראה פרוט בה   אין  )3(ראה  )2( אהר  ) 1(וןבלוקי בט ,ןובט ל פינת אוכ 

 . ראה פרוט בהערות בהמשך אין  )3(ראה  )2( האר ) 1(ןבלוקי בטו ון,טב ים וזדור ר פ 

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

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

 . שךראה פרוט בהערות בהמ אין  )3( הרא )2( אהר  ) 1(טוןוקי ב לב בטון, שינה   י חדר 

 ממ"ד 
  בטון מזוין  

 הוראות הג"א  יפל
 . ה פרוט בהערות בהמשךאר ן י א  )3(ראה  לפי מפרט הג"א 

  חדר רחצה כללי 
 (אמבטיה) 

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

 . בהמשך  וט בהערות פר ראה

 אין  )4(ראה  לן פורצ גרניטחיפוי 

  ם רי הו ה  חצ ר ר  חד 
 ) מקלחת ( 

 ) 1(ןבלוקי בטו בטון,
 אין  )3( ראה )2( אהר

 . שךבהמ  ראה פרוט בהערות 

 אין  )4(ראה  ן לצרפוגרניט חיפוי 

 ) 1(בטון, בלוקי בטון ורחים תי א שירו 
 אין  )3(ראה  )2( אהר

 . ראה פרוט בהערות  בהמשך
 ן אי  )4(ראה  צלן גרניט פורחיפוי 

 . בהערות בהמשך טוראה פר אין  )3(ראה  )2( אהר ) 1(טוןב י לוק, בוןטב  ת שרות פס מר 

 אין  )3(ה רא 2.6יף אה סער ) 1(טוןבלוקי ב  בטון, מרפסת שמש  
  . 2.6ראה סעיף חיפוי/ציפוי קיר חיצוני 

 ראה גם פרוט בהערות בהמשך. 
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 )1(רותיק חומר  תיאור 
  )2( ותקרותרות גמר קי 

 )4(י חיפוות אריחי  ד ימו
 ) (בס"מ

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

  ריצוף 
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א  

  בשקלים חדשים 
 הערות 

  רחבה מרוצפת  
   ן) (בדירות הג 

 אין  )3(ראה  62.ף עי אה סר ) 1(וןבלוקי בט ון,טב
  . 62.צוני ראה סעיף ייר חק יויפפוי/ציח

 . ראה גם פרוט בהערות בהמשך

  3.4ה סעיף אר ן אי   אין  )2( אהר  ) 1(ןבלוקי בטו בטון,  ה מסתור כביס 

  דירתי  ן  מחס 
  או מחסן מוצמד 

  ) שהוצמד (ככל  
 ן אי  )3(ה אר )2( אהר  ) 1(בלוקי בטון בטון,

תכנון   פיחסן לירות מק ביעו
  ין כל דולפי  האדריכל/המהנדס

  

  בלה: טלת הרובוהרות עה
   :חומר קירות  )1(

  הלן: ס או לוחות גבס בתנאים לבלקי גב/יתאבלוקי בטון /בטון/בלוקי בטון :יו עשויים מ הים בדירה צות הפניומחי קירות

 מ"מ לפחות. 0.6עובי דופן הפרופילים  -

 . חותפ"מ למ 70  םילירופרוחב הפ -

 אלי). רנמי / תכיזכו /ם סלעי צמר ק"ג למ"ק ( 12ל לחות פות שפיבצ 2בידוד " -

  : יהיו אחד מאלהמכל צד של מחיצת הגבס 

מ"מ לפחות, מחוזק ומשופר לנגיפה בעל  15.9לוח בעובי  ילופיןחל אומ"מ לפחות (מחיצה דו קרומית),  12.5בעובי  תלוחו 2 -

 ).תק לפחומ"/ק"ג 1000( בוההצפיפות ג

  . ותהלוחספק ומפרטי היצרן/  תאם להוראותבהו  צוע יהיהבי פרטי

  תם למפרטיו. מהתא תר בכתב את הלוחות ויאשות יבצע פיקוח צמוד אחר התקנחופק הלסן יצר
  

ו אל  ל קירותניתן שמעטפת הפנים שועשת / מתועשת למחצה, החוץ מבוצעים בשיטה המת קירות רשאכ בבניה רוויה, :קירות חוץ

בידוד ": 1045נטית לרבות בת"י בהרל הנבתקי הידלעמ ףפול בכ. הכאו בלוק תאיבלוק בטון בס, ג  קיוות גבס, בלוחמלה וי עש היהת

  "י היצרן "כעמידים למים" או מבלוקי בטון. ים המוגדרים עלוק בב תו רקיה  יבנומקרה   רחצה בכל בחדרי, בכל מקרה). "  םל בנייניתרמי ש
  

  :תוקרת/תקירוגמר   )2(

 בהתאם ההקירות. במרחב המוגן הגמר יהי יה שלנהבר חומל התאםאו ב+ צבע אקרילי טיח ת יהיה, לי ונקונבנציניה : בבירותגמר הק

  : לבן.גוון .+ צבע אקרילי עורףה קוד ות פהנחיל

  לבן. :וןגו .ילי + צבע אקר הנחיות פקוד העורףל  בהתאם במרחב המוגן הגמר יהיהינטטי. + סיד ס ח טי :מר תקרותג 

  ן.בל :וןגו .ליריאק ע ללא חיפוי): צב (בתחום תיםרושיצה וחדרי רחבות קיר גמר
  

  :סותפ רגמר קירות במ

  לא תשלום נוסף. החזיתות ל ל לה כדוגמת כגמר הקירות במרפסות יהי

 ויבנ או םנטייהרלבתקנים קבע אחרת). מעקה אלומיניום משולב עם זכוכית התואמת לדרישות הלא נ (באם :תוסרפעיצוב מעקות המ 

  זית. גמת החדוכ

  .  ים הישראלינקם מכון התוק" מטער י תקן ועלי "תפנים יהיו בוקירות ת רובעי התקצ כל

    :ריצוף  )3(  
  לבנטיות.), סוג א' העומד בדרישות התקינה והחקיקה הרפורצלן  ט ירנה יותקנו אריחים מסוג פורצלן (גדרים בדירהח מערכותלכל   

  ח.פוי קשייח ירותק בגמר הת, אלא אם כן צוין חולפס"מ  7בה בגו מר הריצוףומח רותיקל היקף ה שיפולים בכהריצוף יכלול 

   בשיפולים.ך רשיח אין צובהם קיר החוץ מחופה בחיפוי ק  תבמקומו 

ה התואמים דוגמאות/גוונים מכל סדר 3-סדרות של ריצוף ו 4ג לקונה, לכל הפחות, כר יציומה, לכל מידת אריח, המיועד לריצוף

  לי. יר ניטרהב גווןבד מהם ת מגורים, לפחות אחרודיבשימוש ב יחיםפוצים ושכים נגוונ/לדוגמאות

(למילוי של רובה גוונים  ישנהמוכר יציג לקונה בחירה בין ).  LAPPATO( "תי "מבריק חלק אחת מבין הסדרות תהיה בגימור  לפחות

  .כהה רוון אפו גאחרת בר והבהי אחת בגוון אפורפוגות, בין אריחים).  -מישקים 
   י אישור והצהרת הספק) " עפ פקה ( לאס   תן ני   ו אינ     ס"מ   45/45ת  דו ריצוף במי במידה ואריח ל     

 אריח חלופי כמפורט להלן: מידות    ו א ת  יה חייב להציע לקונה סדרה נוספ אולם יה     ו אל   ריח במידות המוכר יהיה פטור מהצגת א 

     :   (הבחירה בין החלופות היא להחלטת המוכר)     

    בנוסף     ת ופיו ת חל ו ד י ריח במ א     א. 
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  צוף ת של רי ו ר ד ס   5יציג לקונה, לכל הפחות,    ת אריח, המוכר יד מ לכל    כלומר לכל מידת אריח המיועד לריצוף,      של ריצוף נוספת    רה סד     . ב     

  ר ניטרלי; הי ב   מהם בגוון אחד    לפחות   ,  ורים ת מג ו ר מוש בדי בשי    כיחים דוגמאות/גוונים התואמים לדוגמאות/גוונים נפוצים וש   3- ו               
.  סוג א'   . ס"מ   60/60במידות  יחים  ר א   : ) יות ת חיצונמרוצפו ורחבות ותת/מרפסשירותים, ,י רחצה ט חדרעלמ( ירהבכל הד וף ציר  -

החלקה  ל ות  נגד ת ה   ת ג ובדר   נטיות ב הרל   ודרישות התקינה והחקיקה   2279העומד בדרישות ת"י  .  ) גרניט פורצלן (   ן פורצל ג  ו ס מ ים  אריח 

R-9   ות לפח .  

מסוג    אריחים א'.  ג  ו ס ס"מ.    25/33ס"מ,    33/33ס"מ,    45/45  לבחירת הדייר ממידות  :תורת שימרפסם/ותיריש/י רחצה/ף בחדרצורי  -  

  י בחדר   -   לקה נטיות ובדרגת התנגדות להח ב ודרישות התקינה והחקיקה הרל   2279ות ת"י  ד בדריש מ ו ע ה .  ) גרניט פורצלן (   פורצלן 

  . לפחות    R-9בשירותים  ,  ות פח ל   R-11קלחת  וברצפת תא מ   , חות פ ל   R-10  רחצה 

  ג ו ס מ.  ס"   25/33ס"מ,    33/33ס"מ,    45/45  ממידות ר  י לבחירת הדי  :)בחצר( מרוצפת חיצונית וברחבה שמש ות/סתבמרפ ףצורי  -

  תנגדות בדרגת ה ו ות  נטי ב ל ר ה חקיקה  התקינה וה   ודרישות   2279. העומד בדרישות ת"י  ) גרניט פורצלן (   פורצלן וג  יחים מס א'. אר 

  לפחות.  R-10 להחלקה  

  אריחים במידות עפ"י בחירת המוכר. ): שהוצמדככל  אורתי י ד( חסןבמ  ףוריצ  -

  
   רות:יק יחיפו  )4( 
התואמים גמאות/גוונים מכל סדרה דו 3-סדרות של ריצוף ו 4לקונה, לכל הפחות, ר יציג כומ, ה לכל מידת אריח, המיועד לחיפוי    

  יטרלי. נ רהיוון בבגמהם אחד  מגורים, לפחותת רושימוש בדים ב צים ושכיחיפונ יםונגו/וגמאותלד

לוי רובה (למי ונים שלוג 3 ןהמוכר יציג לקונה בחירה בי).  LAPPATO( ת"י "מבריק חלק  לפחות אחת מבין הסדרות תהיה בגימור    

  . ןולב כהה וראפ  ,בהיראפור  ניםבגוו פוגות, בין אריחים) –מישקים 

  

א ההמוכר י "מ.  ס   30/60, ס"מ  במידות  .  ) פורצלן יט  נ גר (   צלן פור וג  סוג א'. אריחים מס  :יםותה לשירבואומ  שירותים,ה רחצ י/דרבח  -

ס"מ ללא שינוי במחיר   33X33ס"מ,  20X50ספות רט וכן במידות נות למפומו דו ידות, אריחים במבהסכמת הקונה, רשאי להציע

    הדירה.

 -מעל החיפוי ועד לתקרה . ותחלפ  הדלתמשקוף  נוי מהמחיר עד גובה שיא הקונה לל  במידות לבחירת צהחר י/ר דחב רותחיפוי קי

  .טיח + צבע אקרילי

  : טיח + צבע אקרילי.  י ובקירות מעל החיפו מ'.  1.50גובה  דע רחצהפוי קירות במידות כמפורט בחדרי הם חיתיו ריבחדר הש

שטח  ך מ ר או   לכל   לפחות   ס"מ   60בגובה    חברה. ה ת  לט ות לפי הח סוג א' במיד   ) רצלן ו פו א   ל רגי (   מיקה קר י  יח אר : מטבחחיפוי ב  -  

עליון של החיפוי  בקו הסף ה   ו סביב חיפוי קירות תואם מאחורי התנור ו   -   BI  ת אינו ביחיד   .  כאשר התנור ) העבודה (מעל ארון תחתון 

    קרילי. א בע  + צ   ח י ט   רות: חיפוי ובקי מ' מעל הריצוף). מעל ה   1.50הקרמי ועד הרצפה (גובה  

  וי קרמיקה זהה לגמר הקירות. יפחו יקוסטידוד אמובנית כולל ב סגירהע וצה תבגלוי לצנרת

ת מעבר מים לחלקי  ניעלמ םנטייבנים הרלישות התק רד ולפים יאטמו לפי הוראות כל דין רים רטוביזוא קזים בת והנהרצפוהקירות, 

  חדרים סמוכים.ו/או  בניין

  

    ת:רוהע

   רב עת מענטיים למנידין ולפי דרישות התקנים הרלבהם ייאטמו לפי הוראות ם באזורים הרטוביות והנקזיפצרת, ההקירו איטום:

  .  ם.רים סמוכיבניין/חדחלקי ם לימ    

  . ס"מ 2 -עד כל ש שייתכן הפר ,חללים סמוכיםבין ל ומרפסת שרות,  רחצה, ממ"ד ירדחירה, יסה לדבכנ – הפרשי מפלסים

  בגובה לפי כל דין  (מדרגה) מונמך/בהמוג כן סף תי גג,/ביציאה למרפסות שמש  

  עד גובה "אריחים שלמים". ו א ,לפחותבטבלה לגובה המצוין עד שה יעת פוי הקירו גובה חי  - ותפוי קיריח  

    החלטת החברה.   ס"מ, לפי   60  - פחות מ   ן שאורכ באם יש פינות קמורות    , PVC  ו א   ניום יל אלומי נות מפרופ פי   יבוצעו   –וי  פרופיל פינות בחיפ 

  ף בדירה.ו יצהר שלרקה ש ו/או הבליטובצע תלא   הרהחבי גש כפק יודלמניעת ס - ליטוש/הברקה  

   ל שתותקן ככוכר, נית המבכלל, בתוכ או/במדויק ו  ,ןתסומ  ן, לפי החלטת החברה, מובהר כי לא בהכרחק ת ותבאם – תרה/ו, קורגולהפ  

   כל.האדרי  ו/או משולב, לפי תכנוןו/או אלומיניום  פלדה ו/או ןעץ ו/או בטומ ויהתהיה עש        

  מחופים, בגב ארון מטבח, ארונות למערכות תו תית וחזי קירולמעט בשולמ לפחות, ס" 7 בגובה ,וףר הריצם) מחומ(פנלי – םילשיפו

  רונג).פינות (ג  םוט א קיים, לליפוי ושיפולח  .ם טכנייםוריואז
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נדרש  צולריצוף טרא ת.לפחו מ"מ 3 של ת)פוגויחים (ביצוע מרווח בין ארנדרש נים לריצוף וחיפוי, ות התק לפי דריש – וגות)מרווחים (פ

  מ"מ לפחות. 1 של וחרומ

  
  )במפרט מכר זהאחר  ףיסעב או צוין כך בטבלה אם נו בפועל רקומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותק ד וכי צימובהר (

  

  נות:ארו  3.3
   ח תחתון:מטב ארון   3.3.1

הכנה לכיריים   ,ריוהכל שטוחה שלהתקנה  מתאיםך פתח הותיחיור,  ת לכ, תושבהארון יכלול דלתות, מגירות, מדפים  -

   .םיח כללהצתה), הכנה למדיל מ ל ונקודת חשנקודת גז לבישווך פתח מתאים להתקנה שטוחה, יתחו  בותוש(ת נותמוב

 ס"מ.  60-לתות, יהיה כעומק הארון, כולל חזית הד 

 יצוף.י הרמעל פנס"מ  90-גובה סף עליון של משטח העבודה יהיה כ   

 רטיבות של תחתית  ם למניעת למי דימעפוי מ ובחיס" 10-קל) בגובה של כוס(ה הה בנוי תקן הגברון תוחתית האתב

 הארון. 

 לפחות. מ"מ  17-18בי ועביץ) בוד (סנדווו מעץ להייפים ון והמדגוף האר 

 מ לפחות.מ" 5-6(דיקט) בעובי  היה מעץ לבודון יהאר בג 

  וויץ) נד(ס לבוד מעץ עשויותדלתות הארון תהיינה/MDF /  נגיפוסטפורמלוחות . 

  סילות מ תתהיינה בעלו לפחות, לכל גובהו ולכל עומקו. המגירות  ס"מ 60ב ברוח  מגירותהארון יכלול יחידת

 .תמתכ ת מטלסקופיו

 נייםנות מכהפינה של הארון, יותקנו פתרו  דרש ולא יותר. ביחידתת בלבד, אם נה אחפינ לוארון המטבח התחתון יכל 

  ך. ערה נר או שווק קורגמת מג'ינשלף כדו  ןולאחס

  לרכיבים המפורטים להלן:  םהיו בהתאיח המטב ארונותסוגי ציפוי     -

 תכתות מפורמינג. ידיט פוס / הק ני: פורמייציפוי חיצו . 

 ה. ן או פורמייק מלמיים: פדציפוי פנימי וגמר מ  

  כמפורט להלן:ר וכשיבחר המ קיםר ו/או הספג המוכצישי ווניםם וגך סוגיסוגי הציפוי וגווניו יהיו לבחירת הקונה מתו   -

  ןוובג  מהםבצבע לבן ואחד ם החירה, אחד מגוונים שונים לב 5הציג בפני הקונה לפחות  כר לוהמ: על חיצוניציפוי 

  . ניטרלי

 :לבן.  בגוון ציפוי פנימי  

ל המוכר ינם, עלא להתקהדייר ש ט י ל. החההקונחלטת הליח, תנור וכו' מובנים בארון תחתון הינם קנה של מדתכנון והת  -

  אלל( יים המובנים, במקומות שיועדו להתקנת הכלים החשמלת ומדפיםו לתבות דתו, לראת ארון המטבח בשלמוק ספל

 הנדרשות.  תהכנוחללים) לרבות ה 
  ; המשךערה בראה ה מידות:  )1(    

  

ת חובי לא פעוב המשטח עבוד הקונה רת חיבל תקן ן יוהתחתו לכל אורך הארון מעל ארון מטבח תחתון: תיאור: עבודהמשטח 

ן),  לפי העניי 1,2ים לק ח( 4440 ת"י דרישות  ל קיסר או שווה ערך), העונה  ןדוגמת אבכ( ימריתאו פולמאבן טבעית  ס"מ 2-מ

 חף המשט המשטח יותאם להתקנה שטוחה של כיור. בהיק כל היקפם. ית הארונות בלחז ביחס מס" 2שוליים בהבלטה של  םע

עם עיבוד בחזית   קנט מוגבה א ל ל התקנהיף העדי לשאהמוכר (הקונה רי ע"ודו יקבע שאופן עיב גבהמו עליון ט נ ק  תקןיו

  ). הזבגין אי ביצוע  זיכוי ןתניא י. לכל היקף המשטחב םכולל אף מי ,המשטח ככל הנדרש

ם ניגוו 3ונה ציג בפני הק י המוכר ו.יד ו על/יבחרק/ים שמגוון  דוגמאות שיוצגו ע"י המוכר ו/או הספנה מתוך לבחירת הקו  גוון:

    בודד אחד). חול בהדבקה ולא אבן קיסר יהיואבן טבעית או לוחות ה( ניטרלי. רהי היה באלו י אחד מגוונים, ולפחות

    

  אין.ארון מטבח עליון:   3.3.2  

רון מ"א א  1 להמיר עד  רע לדיילהצירשאי  תכנון המטבח הספציפי המוכר יהיהל  ם ומעלה, בהתאמהחדרי 4.5בדירות : הערה

  "א. מ 2עליון יהיה מ"א ואורך המטבח ה  5המטבח התחתון יהא  ך ארוןר אור, ומכלון. מטבח עלי מ"א ארון 2  -ב טבח תחתוןמ
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  :ון כמפורט להלןעלין ה ורכנן הא הצעת המוכר יתו תא לקבלהחליט הקונה 

  .הארון יהיה רציף והמשכי ללא פינות 

   ובתנאי   מס"  60ה ון יהיתן שגובה ארון עליני. ות"מ לפחס 30מקו פחות ועוס"מ ל 75 הון יהי העליהארון  גובהו של

 ה). לפק עלה (מגנון  שפתיחת הארונות העליונים תהיה כלפי מ

  רכוואלכל  ול לפחות מדף אחדלכייון ארון מטבח על. 

  התחתוןטבח רון המיהיה בהתאם לדרישות המפרט לגבי א  ון המטבח העליוןמבנה וציפוי אר. 

      . ראה נספח ג' :יהחיפווללה,  הכיור, הס  ח העבודה,שטמ   ,המטבח ותארונד יכוי בעחיר לזמ 

  

), סנדוויץ'לבוד ( עץ עשוי מן תחתו ארון שירותים), יותקןה רבחד  בדירה (למעט  רחצה ירדחבכל אחד מ :אחרים (ציין)ארונות   3.3.3  

   MDF  5או סיבית עמידה במים ברמהP 310 תקן פילENלל  ס"מ לפחות הכו  80של  י מלאורך מינימונח ב לוי אויהיה תן ור. הא

  .רו בכי משולב ניאו קוורץ /ש ימחרס / ש לירים בלתי מחלידים, משטח עבודה אינטגר דפים, צימ, דלתות      

      אין. :חצהרהכוי בעד ארון לזייר חמ                    

  

    :הערות

   6 :הומעל 4.5ת דיר, בךורא מטר 5 :דריםח 4-ו 3 מטר אורך, 3.5חדרים:   2 תריד ב  ארון מטבח תחתון אורך  מדידת )1(

    המיועדים חללים רך הארון.אובפעמיים  שבתמחו . פינהחבטר המ אורך הארון התחתון תימדד לאורך קימידת . מטר אורך              

       באורך הארונות.  יכללו תך הארונולבים בתושוהמ ) מקרר (למעט "בוכיו  כיריים למדיח, תנור,              
ימים יק טבחון כי יתכן ובקיר שבגב ארונות המ קונה לקחת בחשבה עלוע עצמי, ציובמטבח ות הונור ארבע במקרה של זיכוי  )2(

  ח/ים אלו לצורך תחזוקה.אפשר גישה לפתל שמשותפים. י פתח/י גישה לקולטן/ים
  .הקונה להחלטת נתונה תחתון בארון מובנים 'וכו תנורח, מדי של ההתקנורך ן לצהארו תכנון  )3(

 דועויש ותבמקומ  דלתות ומדפים, לרבות, בשלמותו המטבח ארון תא לספק וכרמ ה על ,ינםלהתק אשל ונהקה החליט  -

  .הנדרשות ולרבות ההכנות) חללים אלל (המובנים הכלים החשמליים להתקנת

  .החברה את הרוכשבו תנחה בע ובמועד שהחברה תק הלוח זמניםפי  תו עלבחירועל וח וד באחריות הקונה ל

  

  ה:סכבי יתתלים לינמיתק  3.4

  וני לתליית כביסה. ן מתקן חיצתק יורות ת השי ספרממ

                הכביס חבלי 5ס"מ,  160וגלגלים  באורך מינימלי של  )ותונ ומגול מתכת ( בעל זרועות: (קטנה) כביסה תילתלימיתקן        3.4.1

ס"מ   120-מ תחא יפכו לורומם שארת ס"מ ובתנאי שיותקן מתקן מ 160-ורך המתקן יהיה קטן מן שאנית טיק.לסמפ

  ס"מ.  800-סה לא יפחת מך המצטבר של חבלי הכביור האו

נה. ר המבקי  על תנושמשמעו מתקן ממתכת מגולו ,צר/מרפסת שמשערך בח  והוקן שותקן מת אפשר שי :גג /לדירות הגן      3.4.2

    ס"מ.  160ל  ימלי שניחבלי כביסה באורך מ 5בע לקיר. המתקן יכלול לפחות  ב ומקויה יצין יה המתק   

 3לפחות (קרוסלה) עם עמוד הכולל   בבומסת י החלטתו, להמיר מתקן זה במתקן"רשאי, עפ ר יהיהיי הדירת הגן דב  -

  צף.למשטח מרו בטון ו/או משטחובע ל ב ומק יצייה הימאלומיניום או ממתכת מגולוונת. המתקן   ותמתקפל ותעזרו

  .UV רינתלק ידים מע בכל המתקנים החבלים יהיו איכותיים,  3.4.3

  בתחתית ס"מ.  60-ליית כביסה לא יפחת מתל נישה. עומק ה5100יהיה מחומר עמיד העומד בת"י מס' : סהבימסתור כ  3.4.4

 המשטח ללס עליון שהבניין. מפל ש הגשם וף מי איסכת רעיותקן משטח הפרדה מבטון שינוקז למ  יסהמסתור כב כל

  .  רה פת הדיצרס"מ לפחות מפני מפלס  30-יהיה נמוך ב

  . מ"ר לתליית כביסה 1.7של סתורי הכביסה ובתנאי שיישמר שטח פנוי טכניות במת כו ב מערלשל ןתני  3.4.5

  

   בהמשך. וספותת נערוגם ה . ראה)(מידות בס"מ   לונות ותריסים בדירהימת דלתות, ח רש – 3ה מס' בלט  3.5

 תריסים  חלונות  דלתות  - --
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 חדר 
כמות ומידת  

   הפתח
 חב) רו  /ה(גוב 

  (עץ מרחו
ם/  וי ינאלומ 

ר) אחמתכת/ 

סוג פתיחה (ציר
כע"כ)/ נגרר/  

 אחר) 

כמות ומידת  
   הפתח

(גובה/ רוחב) 

חומר (עץ  
מיניום/  אלו
אחר)  /תמתכ

סוג פתיחה  
כע"כ/  /(ציר

נגרר/כיס/אחר) 

  ומידת תוכמ
   הפתח

 ב) רוחגובה/ (

  /ץחומר (ע 
אלומיניום/  
מתכת/ אחר) 

חומר שלבים 
סוג פתיחה(ציר/

  /כ/נגררע.כ.
) רחא/ליחשמיס/כ

 כניסה 

1 

 ציר רגילהפלדה בטחון

 --- 

 ---  --- 

 --- 

 ---  --- -- - 

 ---  ---  100/210-כ

 ר דיור דח

1 

 נגרר כ.ע.כ וגג ' מזומלא

 --- 

 ---  --- 

1 

 'מאלו אלומ'
  יחשמל גלילה

 יניד בוילל גיוכ
 260/220 -כ ---  260/220 -כ

 מטבח

 --- 

 ---  --- 

1 

כ  .ע. כ רנגרג וג' מזאלומ  

- -- 

 ---  ---  --- 

 ---  120/115-כ --- 

חדר שינה  
 1הורים 

1 

 ציר רגילה ץ ע

1 

 נגרר כ.ע.כ אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני 'אלומ אלומ'

 150/115-כ 150/115-כ 80/210-כ

  ממ"ד  
(משמש  
    כחדר

 ) 2 נהיש

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
ציר (רגילה).  
 פתיחה חוץ 

1 

וגג זממ' אלו
 ות יחנהפי ל

 א הג"

1 

 .  ככ.ע. נגרר  אלומ' אלומ'

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

 ---  
- --  --- 

 ---  
 ---  --- 

לפי  לכיס הנגררת רסיסים,  ז, הדף וד גנג , פלדהאחת כנף 
          .א"הג הנחיות 

 ---   ---  

3שינה ר חד

1 

 להציר רגי עץ 

1 

 כ.ע.כ ר נגרג גוזאלומ' מ

1 

 דניי הילגל אלומ' אלומ'

 150/115-כ 150/115-כ 80/210-כ

4 ינהחדר ש 

1 

 ילהרג רצי ץ ע

1 

 נגרר כ.ע.כ אלומ' מזוגג 

1 

 ניגלילה יד 'ומאל אלומ'

 150/115-כ 150/115-כ 80/210-כ

5שינה ר חד

1 

 ציר רגילה עץ 

1 

 כ נגרר כ.ע. ג אלומ' מזוג

1 

 ידניה גליל מ'אלו 'ומאל

 150/115-כ 150/115-כ 80/210-כ

  הח. רחצ
 כללי 

1 
  + עץ 
אור -צוצוהר/

 להציר רגי

1 

ומ' מזוגג לא
  פ) (קי נטוי

קבוע  מעל חלק

 

  -- - 

  60/115-כ 80/210-כ

ח. רחצה  
 רים וה

1 
  + עץ 
ר או-צוצוהר/

 ציר רגילה

1 

אלומ' מזוגג 
  נטוי 
  פ) (קי

 --- 

-- -  ---  --- 

 ---  60/65-כ 70/210-כ

  תיור יש
 ם אורחי 

1 
  +  עץ

 
 ציר רגילה

1 

אלומ' מזוגג 
  (קיפ)  נטוי
ע וק קבמעל חל

 --- 

-- -  ---  --- 

 ---  60/115-כ 70/210-כ

מרפסת 
  שרות 

1 
 הליציר רג עץ 

1 
 כ . עכ. נגרראלומ' מזוגג 

1 
 כ.ע.כ  נגרר  אלומ' אלומ'

 170/115-כ 170/115-כ 85/210-כ

דירתימחסן 
  (ככל 
  ) צמד שהו

  פח /ץע 1
טת  החלי לפ

 החברה 
 ציר רגילה

 --- 
 ---  --- 

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

  -- -  ---   90/200 -כ
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  : ותואחר טבלהל ותערה

ניגרר רגילה+ משתפלת, פתיחה =  פ)(דרייקינטוי  בס, לת (נטוי)ה משתפתיח= פ קיפ ה, סוג פתיח =הלרגי ציר= אלומיניום, מ' ול א :ביאורי מילים  .א

מעלה,  גלל כלפינ יס= תרה גליל ,קבועהכנף על  תיכנא ועה בתנאחת = כנף גיליוטינה בקיר,  ומחה (כיס)תוך גאו ל/ל כנף וע תרר כנף נג =כ.ע.כ  

  .ו/או חשמלי ידני)(  באמצעות רצועה

 הדלתות/כ "סה תתאים לובלבד שהכמות הכללית בדירה   בטבלהמחדרים של אחד  רבתיאו  יערים יכולות להופחד ם לשניותפי, משונותלח/תדלתו  .ב

 מצוינות בטבלה. ות החלונ

 םילחבויים הננעערכת בריחים מ טחון) בעלתראשית (בי ה לכניסה  לדמפמגן ת דל: ןללה  למפורט בהתאם  היתה -לדירת המגורים  כניסההדלת   .ג

 הצצהית עינ, מי נוסףניפן ר בטחוגס וכמפורט להלן: 5044תקן ישראלי מס' מת לן גליל התואגנומנ ומופעלים על ידיים ונרבעה כיולפחות בא

משקוף בניה מפלדה   .ומספר דירהעצור דלת תחתון, מ סףת מברש ,טות"ז ונעה ו"רת ידי, רדניציל מערכות צירים, מגן, )טלסקופית(פנורמית/

 .רוכחירת המור. דלת הכניסה תהיה בגמר וגוון לפי בבתנף יהיו בצביעה שקו. כנף הדלת והמ תו פחלמ"מ  1.25בעובי של  תנמגולוו

על   23לי מס' אתקן ישרל אםהת ודות בת לבו תה דלתהיינדרים חל הכניסדלתות ה  ירת המגורים יהיו בהתאם למפורט להלן:בדפנים דלתות ה  .ד

כנף ס"מ לפחות.  7 תית הדלת בגובהעמיד למים בתח ומרלו התקנת קנט מחיכלו דות למיםיינה עמי הת תלתו בפתיחת ציר רגילה. הדו חלקיו

ם,  קה, קיי טיוסאק חוזק,  –י דו תפק  היבט  ך בכלרע השוו סבורד ו/או מילוי אחר ל מסגרת עם מילוי פלק קים עמודב לוחות יתשמה יה עשוי הדלת תה

 –ות לוחות והדבקים לרבלת חות. כנף הדלפ צדדים 3-מצופה ב ט) (קנ –הדלת  היקף כנף  .ףלת והמשקובהתאמה לסוג הדו צירים יותקנ  אחר.

.  יםדדשני הצכת מתמיות  ל וידמנעו םע , במיםאו בציפוי חיצוני מתועש המתאים לעמידות ה רמייק ו בפוא בצבע  יההי ות:הדלתגמר עמידים למים. 

חר התקנתו  לאאטימה. המשקוף סי לדלת ויכלול פ ם תואן מר ובגוורי או בגמי לובשות פ, בעל הל23ישראלי ן יהיה בהתאם לתק דלת:משקוף ה

ה : יהיםפנילתות הגוון ד  .תהדל אור בכנף-פנוי" וצוהר/צו-יבובי דמוי "תפוסעול סם, מנהשירותיו תלחיה, המק יהיה עמיד למים. בחדרי האמבט 

 השונות לבחיר ות רויאפש  3פני הקונה ג בציהמוכר להוכר. על מה ראו הספקים שיבחהמוכר ו/ גוות שיציה מתוך דוגמאלבחירת הקונ םאבהת

 לפחות, אשר אחת מהן היא בגוון לבן.

ני לוחות המורכבים מש, ת התקןשודרי לפי יחותייל/בט גר  )Double Glazingכפול ( זיגוג שקוף אלומיניום עם מסוג ונות: חל"ד)ממ עט (למ נותחלו  .ה

החלונות ורכיביהם יהיו בעלי תו תקן . )מ"מ 6יר של או עם מרווח, צדדיםי המשנ לפחות מ"מ 4 יובבע (זיגוג ביניהםווח אוויר מרוכית עם זכ

ל ידי מתקין עיותקנו ת נו לולה. החונעי הפתיחנוני , מנגת ונבת מוצירים, גלגלים, ידיו ,EPDMגוג, אטמי גומי לי זי: סרגובכללם ם,ירירים מקוואביז

 יהיה חלון מסוג אלומיניום :בממ"ד . חלון ףכנף על כנ נגררג ואלומיניום מזוג סוגמויטרינה, יהיה בעל  :רחלון חדר הדיו עם היצרן.מטמורשה 

  .העדכניות פקוד העורף בהתאם להוראות ,נגרר ף פלדהכנ עםמזוגג 

 .אחת רשת לכנף נהכהכ במסילה סףנו יבתנ תקןוי ההזזה תחלונו לכב. ןיא :רשתות  .ו

 יו בעלי תריסים. אור הדירה) יהלפי הקיים בתי הכלצה ומטבח (דר רחח, יםדר שירותאמבטיה, ח י רפתחי הדירה, למעט חד :יםיסתר  .ז

 הפח  ת. עוביברוגמ לאטימהבים לשין הומי באטם ג ללוצף כבמילוי פוליאוריתן מוק  שויים פח אלומיניוםריס עבי התו של יהי הזהזילה או בתריסי גל 

 נגנון פתיחה ידני.ן חשמלי ומל עם מנגנוכנ" ריסגלילה עם שלבי תיס ר כב ארגז תדיור יור רדח. ביצרןת הפתח והוראות הדויהיה בהתאם למי 

ת גם רו שית למרפס וניםפהים במטבח לרבות ,ץור החם סניטריים ובמטבחים ללא אוורור ישיר לאווי חדריות, בי שירדרבח - יר החוץאוורור לאוו  .ח

 יסוי.ת כהחוץ לרבות רפפ קירעד ל מכני אווררבמ דיוצצינור מ יבוצעאו בחלון, ו/יננה סגורה בתריס א אם

יגוג  זב םולבייתכן פתחים המש יועץ האלומיניום. ו/או  יכלהאדר תכנון, עפ"י וןוג פרופיל,ה דגם .עשויים אלומיניום התריסיםחלונות ומסגרות ה  .ט 

 .מסך או קירות/ו ם,מחסוה/כמעק  שהמשמקבוע 

  אדריכל.), לפי תכנון ה"לבאו עמומה ("חפה שקו  ,בטיחותיתזכוכית  ןתק ות (באם יש חלונות), ותיםירושרחצה בחדרי   . י 

  י ו ב ות כי ודריש   יחות ץ הבט ת יוע ו י ח נ ה פי  או רפפות קבועות, ל / ו   ר מכני ו/או סבכה בדלת ורו או   או ו/ חלון  ת  ו צע באמ   עשה ) י ככל שנרכש מחסן (   אוורור המחסן   . יא 

 . אש 

  בטחון/אש.ת ויותקנו דלתון תכירות בקומת קרקע לדיבכניסה  ת, באוות הכ שר תלפי הנחיוציאה מהבניין: היירה/ות בקומת יסה לד דלת כנ  .יב

 .ועקברג בוע סואין לק ,)קומה(בחרום אמור לשמש את כלל הדיירים ב קומתי לוץחיכפתח המוכרז  הרידב חלון ו/או ממ"דחלון ב -פתח חילוץ  .יג

 פתיחה.חה וכיון ההפתיג וסן/תריס, לרבות חלותח, סוג הפ הבמידות  םיייתכנו שינו "פתח חילוץ"כת מוסמכוע"י הרשויות הח שיוכרז פתב בנוסף,

 2 - ים כד גבוה"ממוף הסף הדלת וריצחיצונית.  נגררת,/ומה, הנפתחתדה אט לת פל ה דהינ  גןמוה למרחב דלת כניס :פיקוד העורףלפי דרישות   .יד

חסומים   וגלים בקוטרים שונים,ר מעוורוי אחפת  ום + זיגוג וכןיני. חלון אלומלכיס תהנגרר  ,ה כנף אחתלדחלון פ ה.ירהדמפלס  "מ מעלס

רעה הפ רוציתר רו האוופתח וליד ר ע"ג הקי  פיקוד העורף),לפי הנחיות (ון אויר סינ ערכתמ התקנת רוק.תנים לפבדיסקאות פלדה (פלנצ'), וני

תקינתו והתקנתו  הרי ש ן,הסינו קןמת ע"י החברה יודגש שבאם סופק  ).2010י מא(תקנות הג"א  ן.ידות היצרמ רכת לפימקומית. מידות המע
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 וד העורף.ך ע"י פיק שהוסמכו לכ תקינות ואטימות נוספת ע"י הגורמים בדיקת ב יחיי ש,וכ ע"י הרקו וריפלכן אושרו ע"י פיקוד העורף, וו נבדק 

ועל התואם בפע הביצו  בריגט המכר לבין הביצוע בפועל פרבתוכניות המכר ו/או במ ה בין המצויןירה של סתעת ספק יודגש כי בכל מקר ינלמ

 ות של פיקוד העורף. הנחיות מעודכנ

אביזרים  ך בהתקנתרו הצ עקב, "נטו"ת פתחים בטאות מידו אינן מומשוערות בס"מ, בניה מידות  , הינן3 מס'בלה ורטות בט המפ המידות – מידות  .טו

 מסך ינות/קירותבני דלתות/ חלונות/ויטרמל של ,יהםנמיל פרופילים היקפייםמשקופים ו ןו/או מסגרות סמויות וכ  מוייםלבנים סמ כגון:ם משלימי

   ניה.תכנון והבבתקנות הש כנדרלפתחים אלו  ממידות/שטח,יפחת  לא יםבלק חים המתגודל הפת קרה בכל מ .(לפי הענין)

  

  לה זו. טבראה גם הערות לאחר  - יטרים בדירהסנוכלים  מתקני תברואה – 4ה מס' לבט  3.6
  

  מיתקן
מיקום

  רחיםואי ותשר מטבח 
  ר רחצה ד ח

 (מקלחת) 
 כללי רחצה חדר 

 (אמבטיה) 
מרפסת 
  שרות

  אחר 

   מטבחר כיו
 ) פולהדת/כ(בוד 

  מידות
 (בס"מ) 

 --- --- --- --- --- ראה הערה (א) 

 --- --- --- --- --- א' סוג 

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

 כיור רחצה

מידות  
  ס"מ) (ב

 --- --- רון א בב ולמש משולב בארון  --- ---

 --- ---3.3.3ראה סעיף 3.3.3עיף ראה ס --- ---  סוג 

 --- --- אין יןא --- ---  זיכוי ₪  

  כיור לנטילת ידיים
 ') ג') (א(

מידות  
  (בס"מ) 

 --- --- --- --- ) (א ראה הערה ---

 --- --- --- --- א' ---  סוג 

 --- --- --- --- אין ---  זיכוי ₪  

וארגז  אסלה
 ב')(השטיפ

ת  דומי
  (בס"מ) 

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

 --- --- א' א' א' ---  סוג 

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

  ט/  אמב

 (ב') מקלחת

  מידות
  מ) "ס(ב

--- --- 
  מקלחת 

 ) בערה (ראה ה
  בטיה מא

 ) ברה (ראה הע 
--- --- 

 --- ---  סוג 
  ריצוף משופע

 (מקלחת) 
בטיה  מאא' (

) רילית או פחק א
--- --- 

 --- --- אין --- --- ---  יכוי ₪  ז

רים  ללה למים קסו
  ,כיורלם חמי/

  (ג)( ד) מהמשטח

 --- --- )גרה (ע האה ר )גהערה (ראה  )ג( ראה הערה  )גראה הערה (  דגם 

 --- --- 'א א' א' 'א  סוג 

 --- --- ' ג נספח ראה  ראה נספח ג'  אה נספח ג' ר ראה נספח ג'   זיכוי ₪  

סוללה לאמבטיה 
 (ה) רים וחמיםלמים ק

 --- --- )גערה (ה ראה --- --- ---  דגם 

 --- --- א' --- --- ---  סוג 

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

לה למקלחת  לוס
 (ה) מיםלמים קרים וח

 --- --- --- )גאה הערה (ר --- ---  ם דג 



  מותנה בהיתר בניה
וכ נ מפרט   היתר  קבלת  לפני  ע ערך  רק  לשינויים  רש פוף  ו "י  י התכנון ו  ת 

 

                            _________ __                                                ____________  
  חתימת המוכר                                                                       חתימת הקונה             

 

  ', גב'א', ים פחנס

30  ךתומ 19 'עמ  12.07.2021 :תאריך/ 12משהב"ש מהדורה   -משתכן כר למפרט מ  /214,215ם ישרמגיעקב באר   "מ/בעבט וצפריר שרזוהר  יה/ יכות הבנאל דמס
 

  מיתקן
מיקום

  רחיםואי ותשר מטבח 
  ר רחצה ד ח

 (מקלחת) 
 כללי רחצה חדר 

 (אמבטיה) 
מרפסת 
  שרות

  אחר 

 --- --- --- א' --- ---  סוג 

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

כביסה  כונת מ ל (קרים) חיבור מים
 (ז) שמלחוהזנת  לניקוזר חיבו

 --- יש --- --- --- ---

 לשרוול ן חיצוניתבדופ 4ח "תפ
, (ז)מייבש כביסהמ   דיםא יטתפל

הגנה תריס ת חשמל, הזנ כולל 
  . ומשקולת סגירה

 --- יש --- --- --- ---

לחיבור למים וניקוז,  חיבורהכנה 
  ) (חמדיח כלים

ההכנה משולבת בניקוז כיור  (
  . )טבחהמ

 --- --- --- --- --- יש

 --- --- --- --- --- אין   (ברז ניל) ק' מים למקררנ

 --- --- --- --- --- 1  (הכנה) )י(ול דת גז לבישנקו

 --- --- --- --- --- ---  (הכנה)  (י)מים מום נקודת גז לחי

  

  : ואחרות הטבלל ערותה

  הרכישה).הסכם  בטבלה, או במסמך אחר שצורף ל יןצובפועל רק באם (הקיים 

ה קער מ או ס" 40/60בודדת במידות   חבמט  קערת -נה: בחירת הקוכר יציג לותותקן קערת מטבח בהתקנה שטוחה. המ : במטבחיור מטבחכ  )א(

במידות לפי  ולחני (אינטגרלי):כיור רחצה ש .וורץ גרניט/נירוסטהק וורץ/סילי ק  : חרס/לבחירת הקונהה  ער. חומר הק ס"מ 80/46 תבמידו  כפולה

 .ס"מ 25/40 במידות .סחר  :)הב"ששבאם נדרש בהנחיות מ ( נטילת ידיים רכיו רה.ע"י החב פק, שיבחרסיצרן/ה

בעל קיבולת דו כמותי ( סרח :חההד   מיכל .בעל צירי נירוסטה ,בדכ :אסלהה מושב) מונחתבלוק" (-"מונורס יה מחאסלת שירותים תה: אסלה  )ב(

  .1385ת"י עפ"י ליטר)  6ליטר וארוכה של  3ה של הדחה קצר

  ליאסטר.  פו ציפוייזוק היקפי, שלד עץ עם ח עלתהומוגני, במ"מ  3.5 ילי בעובירתהיה מחומר אק האמבטיה ס"מ.  70/170במידות  אמבטיה:

   אמאייל.מ"מ לפחות מצופה  2.5מפח בעובי  ןילופילח .כה מפרופילי ברזל מגלווןמי וי עץ בפינות ומיטת תמיל  

 שטחהמ לניקוז שיפועים םע 2272 י"ת  בדרישות העומד בגמר ,דין כל ראותובה נדרשה פי על מהמידות חתיפ  לא המקלחתתא  שטח מקלחת:

  חת). טח משופע במקללמשלופה לא תותר התקנת אגנית כח(

 ית אחת)ם בעזרת ידם/קרי(ויסות מים חמי ן קרמי דו כמותייקל, דגם מערבל /מיקסר בעל מנגנונכרום יהיו בציפוי  וחמים מים קריםל כל הסוללות    )ג(

  קינה הרלוונטית בארץ.ת הות ם בכל דרישים העומדילמים חמ תו סדר 3לבחירת הקונה מתוך חסכמים".  "ויכללו 

יהיה מסוג   משטח העבודה או הכיור. ברז המטבח מישור פרח והם ימוקמו על -מים מיקסדגיותקנו ברזים מ המטבחהרחצה ובכיור רי בכיו  -

   מ.ס"  15ומק עס"מ  15דות ברז רחצה תהיינה גובה  יס"מ. מ 25גובה  ס"מ, 20מק ן. עוברז נשלף במידות להל

  . בציפוי כרום ניקל, מערבל מיקסרם: דג  :)אם נדרש בהנחיות משהב"שב( יםנטילת ידי ברז  -

 מוט  ה מתכוונן,, מתל כולל צינור שרשורי מיקס מהקיר, ,דרך) 3רב דרך (אינטרפוץ   - קריםוחמים תותקן סוללה למים  :מקלחתה אבת  -

 טרבקו ראש מקלחתמ וס" 30ייר, זרוע מהקיר באורך דהרת ן ולפי בחילחילופי ו אומזלף.   תס"מ לפחו 60פי ומוביל אנכי באורך וקה טלסק החל

  "מ. ס 15

ט  מתכוונן מומתלה לוי האמבטיה וכן צינור שרשורי, ס מהקיר, הכוללת יציאה תחתית למיק ם, מיתותקן סוללה למים חמים וקרי :הבאמבטי  -

  זלף. מס"מ לפחות ו 60ומוביל אנכי באורך  טלסקופיהחלקה  

  .ניל ירזבו ביוב,: חיבור לכוללת פת אסלהיטי שארגז/רים וכיוהתקנת   )ד(

  .: לבןגוון הקבועות  )ה(

 תחיצוני בדופן 4"פתח חשמל, הזנת : הכנה למייבש כביסה הזנת חשמל.קודת מים (קרים), חיבור לניקוז, נ :ללתהכנת חיבור למכונת כביסה כו  )ו(

  .השקולת סגיר ס הגנה ומכולל תרי ,כביסההמייבש מ פליטת אדים לשרוול

  בח.מט ביוב, ולסיפון קערת ה הכנה לחיבור ל ז וברת: למדיח כלים כולל הכנה  )ז(
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  רי קצה.אחרת, צנרת נחושת בלבד ללא אביז  רא נאמבאם ל: הכנה לנק' גז  )ח(

  ת.י העירונ  קת מהרשתטורה המסופבטמפרמים קרי : מים קרים  )ט (

   ור. ו הכיעל מישור משטח העבודה א  םמוק קרי ברז המ=  פרח ע.קבו שרוול ראש ברז הנשלף מתוךנשלף =   )י(

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

  .או שניהםיית ברז ו/או לפ ל מים חמים/קרים, לראש מקלחת ו/ונטרפוץ) = חלוקת כניסה/יציאה, שא( דרך-רב

  

  , ברצפה,ן)הבניי ים לכללותפמשון (בחלקם יתכקולטני ביוב ל ורתופתחי ביק  צנרת: אחר לכל צורך אביזרי אינסטלציה נוספים בדירה,   3.6.1

  בוי אש). ות כיוכמות, עפ"י דריש (מיקום כיבוי,יתכן מתזי  האינסטלציה.  טת מהנדסל "י החבמיקום וכמות עפ, סמוך לתקרהב בקירות או

  בין  דיקובלי פלהעברת גז וכוצנרת  וצלפמאו ו/ י מרכזיינלמזגן מה. ניקוז ילפי החלטת מהנדס האינסטלצ ,מיקוםב לקי מיםארון למח

  . למאיידהמיועד ום יק המיועד למעבה, עד המ המיקום

  ערה:ה

או  " קורות ומודים אע"דמוי  צרו בליטותטי ויהתקנת כיסוי מבודד ואסטיחייבו ידרשו), ככל שבוי, ( מתזי כי/ביוב/הצורך במעבר צנרת מים

    פה,רצלקירות ובסמוך או ו/ותקרה  תבסמוך לקירו ,"ספסלים"

ביקורת, ולכן  פתחי שותכן וידרי ןהבנייה לגוב דס האינסטלציה בקולטנים העובריםבחשבון כי לפי הת"י, והנחיות מהנ לקחת יש ,בנוסף

  קה. תחזו גישה לצרכי תם ויש לאפשרואם חסול, אין יקורת אלווע פתחי בצבי שיידרבדירות בהם 

  

 , התקנתה תהיה בהתאםנדרשה מערכת סולאריתאות כל דין. רפי הו תהיה לבאמצעות מערכת לדירות ם הספקת מים חמי :מיםם חימו   3.6.2

  .  579אלי ן ישר לדרישות תק 

לתכנן  שרמאפהפסק וצב זמן (טיימר) הכולל מק   קןוהת  חשמלי אלמנט עזרחימום עם  הכוללדירה יותקן מכל אגירה (דוד)  לכל    3.6.2.1

  את זמני ההפעלה.   מראש

   מצעי חימוםים בא, יעשה חימום המת מערכת סולאריתבאמצעו ין לא ניתן לספק מים חמים דת כל לדירות שלהם לפי הוראו    3.6.2.2

  .ר)(טיימן קוצב זמן לחימום המים ק תה בות רלינם. ימים בעניתקנים הקיבשהמים המסופקים באמצעותם עומדים  דם, ובלבאחרי    

  המחמיר מבניהם. ן לפיוראות כל דין או מהמפורט להלמהמיכל האגירה לא יפחת נפח   3.6.2.3

  ;ליטרים 150 -חדרים  4,5,6 תבדירו ,ליטרים 120 -חדרים 3 ירתבד :תבקיבול למים חמיםרה (דוד) כל אגיימ   3.6.2.4

        ציה.טלמהנדס האינס תכנוןפי גג עליון ל או להסמוך בשירות או כגון במרפסת   שינגאך  מוסתר במקום :וד מיקום הד   3.6.2.5

  כיור נטילת ידיים. ת. מקלח קערות מטבח ורחצה, אמבטיה,  :ליםכמים לחיבור מים ח  3.6.3

  ת הגן). (בדירו .יש :"דלי" ברז   3.6.4

  רה). החלטת החביקום לפי מ(יש  :הכנה למונה מים לדירה  3.6.5

    PPR, .S.Pקסגול, ה מגולוונת, פפלד :ריםר הצינורות: מים חמים וקמ וח  3.6.6

  פלסטי או אחר. : שפכיםפלסטי או אחר, : דלוחין   

  הגז תדועד נקוהגז ור הספקת בדירה ממק  , מחיר הדירה יכלול צנרת גז יש: בחטהגז במ  עד נקודתמקור הגז וה מ ירצנרת גז בד   3.6.7

   .גז דירתי ונהנה למהראשית במטבח וכן הכ

  : יש.רהדיהכנה למונה גז ל   3.6.8

  

    הערה:

יקום מ או ב ,שנית המגרהמתואר בתכגרש ום עם חברת הגז ובמיקום הקיים במ ר/ים תת קרקעי/ים מרכזי/ים בתיאובות צוסידור באמצע

  .  הגז ותחזוקתת הת צנרה לחברת הגז, לעניין הנח מ יאתנאה מ היקת ן במגרש זצורך תינתהאחר שיקבע ע"י החברה. במידת 

  

  

כל בעלי  תשמש אשל מערכת גז מרכזית שנועדו ל ת , מיתקנים או צנר1969 -עין, תשכ"ט קרקוק המה (ב) לח59כי בהתאם לס'  אתז בובהר מ

  .תףהמשו כושוו חלק מהרק, יהיכל, מונה או וסת הניתנים לפירוהדירות או חלקם, למעט מ

  

 )ו טבלה זחר הערות לא ה(רא מתקני חשמל ותקשורת – 5ה מס' לטב 3.7
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  פח ג'טלפון, ראה נסות ונקוד לנקודות מאור, בית תקע  יכויזמחיר 

  

  מיקום
 ר אונקודת מ 

 , תקרה /קיר
  כולל מפסק 

 תקע  בית
  יל ג ר

 תקע  בית
רגיל, דרגת 

  הגנה 
44IP     

 תקע  בית
 במעגל  כוח

  נפרד

 נק'
 ;יזיהטלוו

 ;תקשורתנק' 
 .ןונק' טלפ

  נקודות 3 כ"סה

  אחר/ הערות

 לדירה הסכני
  מבואה  וא

1  1  -  -  -  

  ון+ לחצןמפע -
  אינטרקום  -

 חדרלה אורפסק ת מ -
  . מדרגות 

ל ולכ  לוח חשמל דירתי -
  סגירה (ניתן שיהיה בסמיכות

  ה או למבואה) סלכני
  . שקע  ארון תקשורת כולל -

  טלפוניה/טלוויזיהארון -

 יור ד  חדר
  אוכל ופינת

2  3  -  

  
  
1  

1  

תוספת   -תריס חשמלי  תוכנן  
ת  שמל להפעלחנקודת 

    התריס
  ) שמש סת פרגם מ אה(ר

  -  -  -  1  1  םיפרוזדור

מ'   3על דור באורך מרוזבפ
ולל פניית  הכאו בפרוזדור 

 לפחות נקודות מאור   2"ר", 
  + מחליף.

  1  מטבח 

  
  
  
4  2  

במעגל  , כ"א 3
  נפרד, עבור:

ר  מקרמדיח, תנור, 
י עבור  תלת פאז 1+
  מליותשיריים חכ

-  

  למיקום בתי התקע יהיה מע
ה ככול משטח העבוד

נון  כלת  םאובהת ר פשהא
ר  בתי התקע עבו  .המטבח
בור חשמליות וע  ייםכיר

ת  המדיח ימוקמו מתח 
  למשטח העבודה. 

  1שינה  חדר
  ) ריםוה(רי יקע

1  
(כולל מפסק  

   )למנורה מחליף

4  
(שניים ליד 

  המיטה) 
-  1  1  -  

  -  -  -  -  -  1  חדר ארונות 

  "דממ 
נורה לפי מ

הנחיות פיקוד  
  העורף 

  נות פקע"ר לפי תק  -  1  -  3

  שני מ  הנישר/י חד 
  (ילדים)

  
1  3  -  1  1  -  

   חצהר רחד 
  הורים

1  
  (מוגן מים) 

-  1  
1  

  לתנור) תקע   בית (
-  

  .םחימו לתנורבית תקע 
אוורור מכני + מפסק היכן  

  ש שנידר

  חדר רחצה 
  (אמבטיה) 

1  
  ים) (מוגן מ

-  1  
1  

  ר) לתנותקע בית  (
-  

+ תקע לתנור חימום  ת בי
 ן הכולל מפסקהתקן קוצב זמ
  "יפע יקום במש לדוד השמ

  התכנון.  
ן  היכמפסק אוורור מכני + 

  שנידרש 
  

  -  -  -  -  1  שירותים
  חלון,עדר בה

+  מכני הכנה לנק' אוורור
  ק היכן שנידרש. סמפ

  1  מרפסת שרות 
  וגן מים) (מ

-  -  

2  
  44IPבדרגת הגנה 

למכונת כביסה  
  למייבשו

-  -  

  1  שמש  תסמרפ
  (מוגן) 

-  1  -  -  
פסק  יס חשמלי + מולל תרכ

  .י דני הפתיחן נו+ מנג
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  מיקום
 ר אונקודת מ 

 , תקרה /קיר
  כולל מפסק 

 תקע  בית
  יל ג ר

 תקע  בית
רגיל, דרגת 

  הגנה 
44IP     

 תקע  בית
 במעגל  כוח

  נפרד

 נק'
 ;יזיהטלוו

 ;תקשורתנק' 
 .ןונק' טלפ

  נקודות 3 כ"סה

  אחר/ הערות

  מחסן 
  )שהוצמד (ככל 

1  -  1  -  -  

כאשר מדובר במחסנים 
ת, אין דירושאינם צמודי 

הב"ש  מניעה מבחינת מש 
החשמל של כל  תשהזנו

ונה המחסנים  יחוברו למ
משותף ונפרד למחסנים 

ן מונה  ו לחילופין יותקבלבד א
מחסן, להחלטת   לכלפרד נ

  ו.בחירת  המוכר ועפ"י

  יסהכב מסתור
  )יםקי(באם 

-  -  -  
1  

  (פקט הכנה למזגן) 
-  

  
-  

  

    טבלה ואחרותת להערו

  מ"מ. 2.5נפרד עם כבלים   זרם ק י, מחובר ישירות ללוח למפסדרלי נפל חשמעל גבי מעגבית תקע  " = נפרד "בית תקע כח במעגל   )א(

 רד)., נספר כל שקע בנפדאח לנר בפותי שקעים או (שני ל רגיל.בור מתקן חשמלי הניזון מזרם חשמילח בודד= "שקע"  קע מאור (רגיל)בית ת  )ב(

 ממ"ר לפחות. 1.5וצע בכבלים יב חיבורה

 עיםם עוד שקל להיות מחובר עיכו הניזון מזרם חשמל רגילשמלי לחיבור מתקן ח עם כיסוי, וגן מיםמ בודדשקע  מוגן מים: מאור (רגיל) תקע בית   )ג(

 ת. ממ"ר לפחו 1.5לים בבכ עציבו וריבהח נפרד).ספר כל שקע בשני שקעים או יותר בפנל אחד, נ יקר(

 –דת טלוויזיה בין מחשבים, נקו –נקודת תקשורת  ,פוניהדת טלקומפלט לחדר וכוללת נקויעה  נקודות, מג 3  יה תקשורת וטלפון =ויזטלדת נקו  )ד(

שת  רל  הרי ר הדבוחיללא דין. רש על פי כל לקליטת שידורי כבלים. הכול כנד ריבו ת לח, ואפשרוורי חובה, כאמור חיבור לקליטת שיד

 כולל כיסוי.  1מודול  55א סוקופ בקיר תקשורת ועד נקודת ההכנהוז הורת תכלול צינור וחוט משיכה מריכתקשודת הנט. נק אינטר/הטלפונים

 ורה), כולל נקודת הדלקה אחת.ט ארמיל/ אה -יסוירה (ללא נורה וכבית נורה על גבי קיר או תק מאור נקודת   )ה(

לכמות   תוספת אינםוש' הה או קיר), המצוינים בסעיף תקרור (בות המאשל נקוד פן ההדלקהולא דבר בלאות קה כפולה=ודת מאור הדל נק  )ו(

 '.הת בסעיף ומצוינאור ה מ ה נקודות

הגנה בדרגת אך אביזר הקצה מוגן מים  דנפרשמל במעגל ח  וגן שאינו בהכרחבית תקע מאו אחר=  IP44ות הגנה עם דרג רגיל בית תקע   )ז(

 גבוהה.

נה  ת ההכמריכוז תקשורת ועד נקודשב)  הכנה לנק' תקשורת (מח שיכה בלבד.ט מ) וחות הכוונה לצנרת ("שרוול"ראח ןיא צול אםב"הכנה"=   )ח(

 . ריבק 

חום" ולא "תנור להט" (ספירלי).  פזר "מ ,ת הדייר)תקן (באחריויוה מעל דלת חדר הרחצימום נמצאת ר חבאם ההכנה לתנו   הכנה לחימום =  )ט (

 חימום כוללת שקע מוגן מים.ור ה לתנההכנ מסופקים ע"י החברה. לא םוחימ עימצודגש כי אלמניעת ספק י

ם ים את אותה/מכב/דליקיםם בריחוק ביניהם, אך מצאי, משני אביזרים נפרדים שונים הנמיכיבו דלקה/ודה/ות מאור הניתנות להנק  =חליףמ   )י(

 . אורמ ותנקודה/

ים. הנקודה תחובר ישירות ירינן לכהמטבח, מתחת למקום המתוכ וןראבזית פא ת נקודת תל תותקןפאזי=  בדירת מגורים הכוללת חיבור תלת  )יא(

 . ירתיית שקע והמפסק בלוח החשמל הדת בהנקודה תכלול את כל החיווט לרבו  .2.5/5בכבל אזי בלוח החשמל ותחווט לת פלמפסק ת 

  

   .יש: ת מאורוקומתית: בכל קומה: נקוד  הבואת/ מדר מדרגוח  3.7.1  

אם אין  (בת או חדר המדרגו קומתית אור במבואהקת להדל צן מתוך הדירהלח יש. ור:את קלד ני החצל  יש. מאור:גופי 

  .יש, לתאורת חדר/י מדרגות. ף)ת(משו ן שבתשעו יש. :מבואה)

  י.סוכולל כי 1מודול  55סא  שורת ועד נקודת ההכנה בקיר וקופק ריכוז ת משיכה מ כלול צינור וחוט ת נקודת התקשורת  :פון חוץטל  3.7.2

  החלטת החברה. חר לפי ו א, אזםזמ צליל: .לחצן ון: סוג:מ פע  3.7.3

  הת"י. רישותלפי ד, סטנדרט :: סוג י הדלקה/שקעזראבי  3.7.4

 (כולל שקע רגיל),דירתי קשורת תולוח  )בה בעתידלפחות לצורך הרח מודולים 6-ת מקום פנוי לל השאר(כולדירתי  לוח חשמל  3.7.5

  .יש :מפסקי פחת החשמל. דסנמה ןותכנ פיל מיקום: .שי :תוך הדירהב
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   כולל קוצב זמן. יש. :חשמלישמש/מים,  ל לדוד נקודת חשמ   3.7.6

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

ם בדלת הכניסה  ת אינטרקוערכית למ חיצונן, ותשתית פנימית וופעמ תהכולל ם וכת אינטרק מער. : ישקוםמערכת אינטר  3.7.8

ע/דיבור באחד מחדרי פומית שמ יסה לדירה, וכןקום במבואה או בכנר האינטקודת ת ניש למקם א מיקום: בניין.הראשית ל

 גורים בדירה. המ

  ן.אי: זיה נוספת במעגל סגור (נפרדת)יכת טלוומער  3.7.9  

 2010-) תש"ע3מיתקן לאנטנות תק' (מס'  ה רב ערוציתת טלוויזי ליטלק ים לכבל לחיבור הכנה :ויזיהוטל ירשידו טתיהכנה לקל  3.7.10  

  : 799אלי, ת"י טנות לקליטת שידורי החובה, לפי תקן ישר קן מיתקן לאנתיין יובבנ

  ית (אק"א). לאיווידונדות לקליטה משותפת (אק"מ) ומיתקני אנטנות לקליטה אינט תקני אנמי                   

  חרקיים הסדר א םחובה ארשאית לפטור את החברה מחובת התקנת מיתקן לאנטנות לקליטת שידורי הית המקומהוועדה   . 3.7.11  

  ידורי חובה בלא תשלום.המבטיח שבכל דירה יהיה ניתן לקלוט ש

  :יםם אחרמיתקני  3.7.12  

ת שירות, יש רפסים למחוץ לרבות במטבחים הפונ ירק לישיר  ורבמטבחים ללא אוור ם וי שירות, בחדרים סניטרייבחדר  -

   .פת כיסוילהתקין צינור מצויד במאוורר מכני לקיר חוץ, לרבות רפ

אלית  ריששמל הלרשת החי ותאים לחיבור תלת פאזהמערכת ת  הדירתית. להחשמ  של צריכתלניטור ולבקרה   תמערכ  -

 תנים.המשזנת תעריפי החשמל ה אפשר ות

(שלושה חיישני זרם  סת כל רכיב המודד זרם חשמליתבסאשר מידה בלוח החשמל הדירתית מד תיחיד :ולהמערכת תכל 

ציג ומ נתונים בצורה מקומיתמעבד את הי המקבל וט אלחו דיגיטלי ידור אלחוטי, צגשורת לתקש , יחידת)עבור לוח תלת פאזי

 מ' 1.5במקום נגיש ובגובה  ה,יסנכבואת ה במ/  ך לדלת הכניסהסמוהצג יותקן בפנים הדירה ב ברורה. רהם בצואות

  ספית.  כותם העל ת וא  וט"ש)(בק  והמצטברת השוטפת  הצג יציג לפחות את נתוני צריכת האנרגיהצפה. מהר

  .3.5 ת פתחים סעיףגם בטבל  אהר דניפתיחה יון לרבות מנגנ, ים/תריסלהפעלת ה  קודת חשמלנכולל חשמלי  םי/תריס  -

  

  :בדירה ם,קני קירור / חימומת   .4  

  ן.  אי זימרכ ידירתי מינ מיזוג אוויר  4.1

       :תכלול אשר ,פאזי תלת סטנדרטית אחת מרכזית מיני למערכת הכנה

 רפיזו שרמאפה אחר או במיקום רוןהמסד או ההאמבטי דרח תקרת לתחתית בצמוד למאייד נןכמתו םיקומ  .1

  ;הדירה חלקי לכל צרוק  יעיל יראוו

 הרצפה במילוי ונעה כנסת בקיר מו חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "מהצ"ת לרבו  תהנדרשו התשתיות עיצוב  .2

 המאייד זוניק  2.5* 3רד נפ מעגל כוח שקע ,מעבהן ל נהמתוכ וםהמיק  ועד למאייד המתוכנן המיקום בין

 עד ,גבס בלוח ייסוכ באמצעות  הסתרה יכלולד למאיי  "הצמ "ה צאמו .יסההכב לניקוז מסתור או  פהרצ למחסום

  . בפועל כתרעהמ  קנתהת ל

  .קיר המסדרון על התרמוסטט  למיקום עד המאייד ממיקום קיר ודפיק ל ריק שרוול התקנת  3.

  .ויראו מיזוג סמהנד ידי על תהמערכ  לתכנון אםתבה יהיה תההכנו וםמיק   .4

  .םיעבהמ / המעבה םיקולמ ומוסתר מוצנע קוםמי  5

להתקנת מזגנים   רת ניקוז כהכנהצנ צע גםתבוה, השירותים והמטבח) חצרהבחדרי ט מחדרי הדירה (למעחד בכל א . : איןמזגן מפוצל   4.2

  צאה יהיה הרצפה ומוובמילוי  ר ר בקי קוז תוסתלחדר. צנרת הני ץז מחויקוני יבוצע עיליים (מפוצל). למרחב המוגן הדירת

ר  וצא הצנרת יוסתר עם אביזמ םויה. מק לצנון מהנדס האינסט לתכמתחת לכיור, הכול בהתאם לסיפון  יןחילופפה או להרצעד מחסום   

  מתאים וסגור עם פקק. שתיחרו

ע זית אחת כאמור, תבוצמיני מרכ עות מערכתצ ה באמלכל חלקינו מאפשר מיזוג יירה אהד ן ויר תכנוקביעת מהנדס מיזוג האו ככל שעל פי         

  יקוז מים. ת נוצנר רבות צנרת חשמל, צנרת גזל תו הנדרש ותכלול את כל התשתישת וצל/ים ליתרת חלקי הדירה נים מפ/ןזג נה למנוסף הכב

  

  

    .איןיין: ית בבנירתי הניזון ממערכת מרכזיר ד מיזוג או   4.3



  מותנה בהיתר בניה
וכ נ מפרט   היתר  קבלת  לפני  ע ערך  רק  לשינויים  רש פוף  ו "י  י התכנון ו  ת 

 

                            _________ __                                                ____________  
  חתימת המוכר                                                                       חתימת הקונה             
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   .איןדירה: המום ימים וח םרות להפרדת חימושאפלת מערכת הסקה הפועלת על ידי תנור גז דירתי עם רדיאטורים למים, בע    4.4

  ום הכוללת שקע מוגן.חימר תנוודה ל נק  בטיה תבוצעקלחת ואממהי בחדר.  אין :חשמלב חימום הפועלנור ת    4.5

  : אין.בקטורים חשמלייםקונ    4.6

  . : איןקק"ל/מ"ר 120-80, רצפתי חימום תתרכת מע    4.7

  : אין.מיתקנים אחרים    4.8

  

  :  סןחירה, במ ד וי אש ובטיחות בבכירי סידו*  .5

  . : ישם נרכש)(בא ןמחסב  .ותע"י רשות הכבאדרש ישי לככ :ה ירבד  ם):נקלרייראש אוטומטית (ספכת כיבוי מער  5.1   

  . באותדרש ע"י רשות הכיככל שי  :עשןגלאי   5.2   

  יש. נון במרחב המוגן (ממ"ד):ימערכת ס  5.3  
  

      
  

  

  :עבודות פיתוח ושונות  .6

  חניה  6.1  

           ;רשהמג: בתחום  כולםלפי היתר הבניה. : לכל הבניינים סך הכל מקומות חניה  6.1.1     

  אין. ): רט פ(ל רח במקום א חניות       

  ן בתוכנית המכר. צויכמ: םמיקו  פי היתר הבניהל: חניות רפסמ יש,  :)פתמשות/תיחניה לנכים (פרט   6.1.2    

  יה להיתר, תימכר לרוכש דירה נכה (עם הצגת תג נכה רשמינוח ובנספח החבה/פיתכמסומן בתכנית המגרש/סביכים חנייה לנ

  ר שאינו נכה. וגם לדיי דירי הבית כלל ןנכה, בי ה), ובהעדר רוכשרבוהתחמטעם משרד 

  . 2.11סעיף  ראהקורה: מ  ההחני  תצפר גמר  6.1.3

  יש.: לחניה מהכביששה גי  6.1.4    

  ן בתכנית המכר.ו: לפי סימקוםמי ות.אחת לפח: פר חניות לדירהמס  6.1.5    

   אין. :לחניהבכניסה מחסום   6.1.6    

  רש פיתוח המג   6.2  

  תיצוניהח הרחבה .יןיבנל כניסהה תלמבוא עד במהרחו תחיצוני כניסה בתרח תתוכנן המגרש וםחבת :תחיצוני הרחבת כניס   6.2.1 

  .לפחות ר"מ 20 של בשטח לצידו מלווה וןנגי בעל ומואר , ]יןילבנ הכניסה מבואת ברוחב פחותל[ מרוצף   כניסה שביל לולתכ       

        ל יה ככהיהריצוף  ית/ען טבבלבות/ אתבטון/ אבנים מש :מרר ג : חומ מדרגות/שבילים  6.2.2    

  .בהירבעל גוון  ןתהני   

  משתלבות/ אבן טבעית  : אבניםחומר גמר .: ישפיםמרוצ יםחמשט  6.2.3     

  ים בהתאם חסכוני במ ינוןג פיתוח)התוכנית אדריכל  יפ (על .יש :צמחיהמצורפת).   (על פי סימון בתכנית .יש: חצר משותפת  6.2.4    

   ת.אוהחקל   דרלהנחיות מש       

  צים  לת שורשים רדודים בלבד (לא עטון מותרת שתילת צמחיה בעקרת בת למע  ).(כולה ת בטון.מעל תקרו  ר,צח      

  ). -מוקת שורשיםעולא צמחיה       

    .יש :ב ת ממוחשככולל ראש מעררש ג במ  יההשק מערכת  6.2.5    

  לשטח   ונהה/חלקה) הכוכולה קר תמעל  ית המכר (חצר,לפי תוכנ :רד ח מ ה לחצר א ציי; שי: דה לדירות הגןחצר, צמו  6.2.6    

  לא מגונן וללא מערכת השקיה.       

  הרוכש בעת  יע"שה  יע מים משולי הבניין ) ועי ניקוז פני הקרקע בחצרות פרטיות (להרחקתפ: סידור שירההע      

  .  רטיתפ נה היידור הג ס       

  ,וחות וכו')ש צנרת,מרזב/ים, (חלחול  ,ומיםב וביז, ן גישמה/ות, גיתכ: ירת גןד ל  הצמודה רחצ, בתווט מערכות משותפפיר  6.2.7    

  ).ושלא בהכרח יוצג בתוכנית המכר ןנייעה  (הכל לפי יכיבו ,קשורתתחשמל,       

   ה נוספת אציי שישככל  מ'. 2.5של מק לפחות ובעו מ"ר. 7-מ תלא פחו ח: יש, בשט ירת גןד ל  ודהמשטח מרוצף בחצר הצמ   6.2.8    

  כל צד.ס"מ מ  30ברוחב פתח היציאה בתוספת  מ' ולפחות  1.20ינימלי של ומק מבע מרוצףית יהיה משטח לחצר הפרט       



  מותנה בהיתר בניה
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  לפי היתר הבניה ודרישת הרשויות. חומר: : ות של המגרש/גדר בחזית  6.2.9    

  . חברהי קביעת הולפ אושרתמוח התנית הפיכלפי תובה ממוצע ובג       

  .אין): בחלקה הקומה פתוח( תשלדים מפוועמ מת וק  6.2.10    

  

  

  משותפות ערכותמ   .7

  מערכת גז:  7.1  

  המתואר בתוכנית   ובמיקום ,, בתאום עם חברת הגזקרקעי -גז תת י/וברצ באמצעות כזידור מרסי הכנה לאספקת גז:   7.1.1    

   ת הנאה ו זיק  נההצורך תינת תדיבמ מית.ומק ה תושעפ"י דרישות הר ו/או  חברהקבע ע"י היחר ש אבמיקום  רש או הבניין אוגהמ      

  ז. גבעלות חברת ההינם ב  ,בזאת כי צובר/י הגז כאמור מובהר   נרת הגז ותחזוקתה.נחת צלה       

  ;: ישמרכזי לדירה ממקורצנרת גז   7.1.2    

  ). 3.6(סעיף  4לה בראה ט : םמיקו: יש. הדירה וךבת צנרת אספקת גז  7.1.3    

  

  :שאסידורים לכיבוי   7.2  

  ועץ הבטיחות."י רשות הכיבוי והנחיות יע  דרששי ככל :י מדרגות/בחדרלהפעלת לחץ  תכמער  7.2.1    

  ת. ע"י דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחו שידרש ככל: פרוזדורים/במבואותעשן  ליניקתמערכת   7.2.2    

  עץ הבטיחות. והנחיות יו י ובשות הכי רת ישור דע"י  ככל שידרש :ינקלרים)תזים (ספרמ  –ת יאוטומט ימערכת כיבו  7.2.3    

  עץ הבטיחות. ווי והנחיות ית הכיב: יש. לפי דרישות רשו ותכולתןכיבוי לרבות ארגזי כיבוי מדות ע  7.2.4    

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

  םשותפימ  םבשטחייבוי ארונות כהידרנטים) ו( יזי כיבורב ,אש יכיבוו גילוי כותמערלרבות הכבאות,  יידורסכל רה: עה        

  .כמות לפי דרישות רשות הכבאותמיקום ו פרטיים, או       

  יש.  :בחניונים ץאוורור מאול  7.3  

  ן.אי: (להזנת הדירות) מערכת מיזוג אוויר מרכזית  7.4  

  .אין רים:ימוש הדיישים ל/יר בחדרומערכת מיזוג א  7.5  

      הכניסה דלת ליד הקרקע בקומת ימוקמו דוארה בותתי יקום:מ  לדואר שגוי. 1עד הבית, וול 1ירה, דל לכ :רתיבות דוא  7.6  

  .  816י "ות ובנייה תכנון תקנות לפי לומיניוםא חזית בעלות ויהיו ,בנייןל     

ן  בבניי ייריםדה  מוש כללילשים /רחד ים משותפים),ק בחל(ורה מערכות תא מים, מאגרם, ית מסניקה ומשאבו ותערכ: ממיתקנים אחרים  7.7  

  ם והיועצים.יוכנית המתכננתלפי  מיקום וכמות: .וכו' ת הבנייןבסמוכים לטו בבנייניםאו  וכים,סמ ניםייולטובת בנ    

  

  חיבור המבנה למערכות תשתית   .8

  ית.מקו המ תולפי הנחיות הרש :חצרל פרד נ ונה מיםמ יש;  :לבית ישראמונה מים יש;  :ירכזחיבור לקו מים מ  8.1   

  יש.  מרכזי: חיבור לביוב  8.2   

  ; יש.  הוראות חברת החשמללבהתאם  ,ניין לרשת החשמלור הבחיב  8.3   

  .וניםטלפלחב' ה הדירהחיבור ל כולה להיתר): לא ש(בק  תכנון והבניהבהתאם לתקנות ה :ין לרשת הטלפוניםיכנה לחיבור הבנה  8.4   

   ).3.7.10 ףסעי (ראה גם הכנה בלבד  .ןיא ):טרנינטא/הלוויזי(טקשורת לרשת ת ןיחיבור הבני  8.5   

  עבודות שביצועם בפועל במחיר הרכישה.  כלולים, היקוז, דרכי גישומכים, נמדרכה, קירות ת : כביש,תוח כללי הגובל במגרשיפ  8.6   

  . ברהיות החרם באחומית אינשה ע"י הרשות המק עי    

  .ומות בלבד)ק  בין הרניבב( -דחסנית ניידים, מיכלים :רמיחזו /ר אשפהד בח  8.7

  .יש :פהור אשלמחזמיקום 

  .קומות בלבד יבבניין רב ,יש :המגוריםבקומות  קומתי ופתח(שוט)  פהשמצנח א

  .הרשות המקומית ע"י: נוי אשפהיפ

  

  מגרש)  בכל( רכוש משותף  .9
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  :משותףהרכוש ה תיאור  9.1  

  .כרהמ ם בתוכניתכמשותפי ם סומנואב: ניה משותפיםח ות מ מקו 9.1.1     

  .אין: )חלקית פתוחה ועמודים, סהכניקומת ( יתחלק ולשתקומה מפ  9.1.2     

  בחברה. תלפי החלט : ירותמחסנים שאינם צמודים לד   9.1.3     

  ;  מ"ר 20-ות מחפמות בשטח: לא וב ק רין ה בניב ;מ"ר 14-מ לא פחות בשטח:ניין הגבוה בב.  שי: מבואה (לובי) בקומת כניסה  9.1.4     

  .  יש: קומתית )י(לוב אהמבו  9.1.5     

  ; 2קומות:  ; בבניין הרב1 בבניין הגבוה: ):(מספר גותמדרחדרי   9.1.6     

   ;3קומות:  בהר יןבבני ;1 :בבניין הגבוה: תמספר מעליו: יש; יותלמע: יש;  מעלית פיר  9.1.7     

  יש. : על הגג םעל ידי מיתקני ספותלק ה הח פחותל :משותףגג   9.1.8     

  דים.ממ" -ייםדירת ם מוגניםיש מרחבי .ן יא :קלטמ ק/ ממ"  9.1.9     

  אין.: חדר דודים משותף  9.1.10     

   תמוסמכוש רשות אחר שתדר  ל מיתקןכו, ותמערכות סולארי :) כגוןשותפותמ  ו/אות (פרטיות ו יש מערכות טכני: מיתקנים על הגג   9.1.11    

  ן. יהד י כלל פע      

  . ש; יגינון אללשטח  .ש: יומי המגרשפתוח בתח ושטח רצח  9.1.12     

  ם, מרכז מחזור אשפה יוחדרים טכני רתכות לרבות תקשו חדרי מער: ם של הבית שהינם רכוש משותףפיוחלקים נוסים מיתקנ  9.1.13     

    המכר. ות יתוכנף בש משותום כרכמסומניה אחרים במפרט זה,  םרקיבפכמפורט ומתקני אשפה ו      

  

  המשותף: שום מהרכאוצישאין לה )מיםי אם קיב( ים/קלח  9.2  

  (מילוט)., תמדרגוי /דרח  9.2.1    

  קומה טכנית.   9.2.2    

  גישה לחניה משותפת.  9.2.3     

  ניסה.כלובי בקומת   9.2.4    

  לובי קומתי.  9.2.5    

  גג.על ה )םשותפיהמ( וניםת אל המיתקנים השודרג מ גישה מחדר  9.2.6    

  .דר מכונותת אל ח וג גישה מחדר מדר   9.2.7    

  . ים)תפ(משו ני/יםטכ דר/יםתי לחלובי קומרגות או מ ד מ ה מחדרשגי  9.2.8    

  . על הגג  םמשותפי וס על ידי מיתקניםהתפ –חלק הגג   9.2.9    

  .מעליות  9.2.10    

  מוגנים בדירות). ביםרחיש מ -(אין .ממ"ק /מקלט  9.2.11    

  ף.כוש משותהחברה כר י"עוגדרו יל שככוחלקים ם טכניים , חדריתומעט חניות פרטילן וחני  מותקו : חראחלק   9.2.12    

  

  משותף ית ב  9.3  

  ירות), המוכר דירה בבית משותף או בבית דחוק המכר  –לן (לה 1974 – דירות), התשל" לחוק המכר (ד  6בהתאם לסעיף   )(א    

  המצוי  נוןשל התק  אהמשנה הור  בטל אומ להחיל על הבית ועתדו שבת אעל הבי  ן שחלף והתקנולהירשם כבית משות ועדמיה       

  עניינים: הו עניין; ואלה אות המכר פרטים על לחוזה , חייב לכלול במפרט או לצרףלןהמנויים להים עניינמן ה  ת לענייןהמתייחס       

  הוצאת חלק מהרכוש המשותף;   )1(       

  ;ירהמוד לדצותף הרכוש המששיעורו של החלק ב  )2(      

  יו; ם בקשר אליבים המחוירותשותף ובשית הבית המבהוצאו  תשיעור ההשתתפו   )3(      

  ניהול הבית המשותף;ר החלטות בדב לת רי קב סד  )4(      

  (א) לחוק המכר דירות; 3מור בסעיף א כון בצו בדרך הכל עניין אחר שקבע שר השי  )5(      

  ב  יתחיר, כמי שהבחוזה המכהאמור  ף) יראוהו, על אא( ןקט  ףסעיויים בנים הממהעניינ ר פרטים על ענייןס א משלמוכר   (ב)    

  המשותף.  ל הביתע ניין יחולוו עי אותי לגבנון המצווראות התק הש       
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  צמוד לדירה: ו של החלק ברכוש המשותף השיעור  9.4

  . ויותשהר  שתאם לחוק המקרקעין ובכפוף לשינויים בהתאם לדריתבה

  

  :הביתול  בר ניהד טות בקבלת החל סדרי   9.5

  . 1969 -תשכ"ט מקרקעין הבחוק ה ע היה על פי הקבוי  

  

  : מחויבים בקשר אליוובשירותים ה ותףת המשהבית ר ההשתתפות בהוצאוועיש  9.6

  ישת הרשויות רנויים בהתאם לדלחוק המקרקעין ובכפוף לשיבהתאם   

  

  ה.רב הבלעדית של הח העת יי קבלפ המשותף בבית ו לדירותוש המשותף ויוצמדכמהרם החניה שבתחום המגרש מוצאי עמדות  .א

  החברה.   לתה הבלעדית שביעלפי ק תף שו ו לדירות שבבית המדמצתף ויוו משהו מהרכוש סנים יוצאהמח  .ב

  לעיל). 9.2.9עט החלק כאמור בסעיף מרפסות וגגות (למ  .ג

 מוצא מהרכוש המשותף.  (ככל שיש במגרש) נאיםשחדר ה  .ד

  

  

וספים   א' ספח שיועברו מסמכים  צי  הלקושותף.מה  תהבי גותול  

   .ליותרות כלע ה  ספח ב' 

  .םייוזיכ לתבט       פח ג'ס
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  ה ולנציגות בעלי הדירות נים שיועברו לקומסמכים נוספ – 'נספח א  

  

  ט: של המפר ו כחלק בלתי נפרדפ צורי תוכניות אלו  10.1   

  רה.דיהל ת) שיו(חיצונ ות כלליותדימל חדר ו ל כמידות שלת הכול  1:50 -ה לא קטן מ דיה בקנה מרי דנית התכ  10.1.1     

  המשותף בקומה.הרכוש  הכוללת סימון 1:100 -ן מבקנה מידה לא קט  תכנית הקומה בה נמצאת הדירה  10.1.2     

  ה.מו בק משותף ה שהרכו וןללת סימוהכ  1:100 -ן מבקנה מידה לא קט  תוסייפתכנית קומה ט   10.1.3     

  כוללת סימון הרכוש המשותף ה 1:100 -מ קטןה לא מיד נהרתף בק מת; קומות ושל מות מפוקו ומת כניסה/תכניות ק   10.1.4     

  .1:200בצילום מוקטן לקנה מידה  תן לצרףי; תכניות אלו נושטחים דירתיים מוצמדים      

  .1:100 -מ ן לא קט נה מידה תכנית קומת גג בק   10.1.5     

ת  פמשות חצרן ימוללת סהכו  1:250ידה יה בקנה מנב לת היתרב לק ת המקומית וגשה לרשוהמגרש כפי שה תתכני  10.1.6     

  וגינות צמודות.
  

  פי כל דין לרבות על לאם התבת ולחומרי הגימור, שיש למסור ורכלכל המע ושמ ושי אות תחזוקהעת מסירת הדירה יינתנו הורב  10.2   

  ניין:בעדירות  רק המכחו     

  .גימורם על כיבי הדירהזוקת כל רת שוטפות לתחולפעו  (א)     

  מיזוג אוויר,  מערכותמערכות בטיחות, בות השירות המותקנות בדירה לר תועת של מערכמונזוקה ותח לתוקה כולתחז  (ב)     

  מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה.      

  .דרשותנ יות, אםתותקופשוטפות  ת ואפיון ביקורותו דירת  (ג)     

  ליצירת קשר.  מספר טלפוןק וספרן/ת יצמולרבות שם בדירה, ינק ת ות המוערכשל ציוד ומת אחריות טכני ותעודו ט רמפ  (ד)     
  

  רי הגימור של מוחות  של המערכותכנית והוראות תחזוקה    ה בבנייןונשמסרת הדירה הראימסור לרוכש דירה אשר לו נהמוכר   10.3   

  עניין:ב מכר דירות הפי חוק  על תו דין לרב לכ להתאם ב ה למסורביש חוהבניין ש    

  .על גימורם  ייןי הבנרכיבל חזוקת כשוטפות לת תופעול  א)(     

  ג מערכות בטיחות, מעליות, מערכות מיזון לרבות יהמותקנות בבני  השירותקה מונעת של מערכות תחזוקה כוללת ותחזו  (ב)     

  .להבאוצא יכיות וקטרו מכנאוויר, מערכות אל       

  נדרשות.אם  תקופתיות,שוטפות ו פיון ביקורותאותדירות   )ג(     

  ן ליצירת קשר. שמות יצרן/ ספק ומספר טלפוכות המותקנים במבנה, לרבות רל ציוד ומעת ש אחריודות עוטכני ות מפרט   (ד)    

  . מיליהי סק פספר ומ טלפוןיתוח לרבות מספר פוה ותרשימת צוות המתכננים של הבניין, המערכ  (ה)     

  ת בטיחות רכות, מעקשורותחשמל , ה סניטריתי צלל אינסטד שות בלבשותפמערכות המ) לAS MADE( תו כניות עדת  )(ו     

  נחיה בכתב ולפיה על רוכש הדירה האמור  הסמכים האמורים המוכר יצרף למ נה ובפיתוח.ומערכות אלקטרומכניות במב      

  נויה.ה) מיד עם מינושונה שתמארה רות (דיבעלי ה לועה ש ת או הקבתם לנציגות הזמניו ר אסולמ      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  מותנה בהיתר בניה
וכ נ מפרט   היתר  קבלת  לפני  ע ערך  רק  לשינויים  רש פוף  ו "י  י התכנון ו  ת 

 

                            _________ __                                                ____________  
  חתימת המוכר                                                                       חתימת הקונה             

 

  ', גב'א', ים פחנס

30  ךתומ 29 'עמ  12.07.2021 :תאריך/ 12משהב"ש מהדורה   -משתכן כר למפרט מ  /214,215ם ישרמגיעקב באר   "מ/בעבט וצפריר שרזוהר  יה/ יכות הבנאל דמס
 

  ות ת ואזהררות כלליוע ה  –פח ב' נס

  ירה דת למבנה ולליו ות כלהער

   הישראלי, ן והבניה והתקןיו לפי דרישות תקנות התכנוכל המוצרים והמלאכות יה .1

 .2010-) תש"ע3מיתקן לאנטנת תק' (מס'  .2

 תפת (אק"מ) ומיתקני אנטנות          טה משו : מיתקני אנטנות לקלי799י ראלי, ת"שי לפי תקןה, יין יותקן מיתקן לאנטנות לקליטת שידורי החובבבנ              

  ת (אק"א). ה אינדיווידואלילקליט               

ם קיים הסדר אחר המבטיח שבכל רשאית לפטור את החברה מחובת התקנת מיתקן לאנטנות לקליטת שידורי החובה אהוועדה המקומית  .3

 א תשלום.חובה בל ירולוט שידלק   דירה יהיה ניתן

רת וישנו את צורת ו/או גובה החלל בהן הן  אחירה או סג/ו קרה קלהבת יכוסוכאמור גז וכו'  מיזוג, חשמל, תקשורת, ,מים, ביובכגון: מערכות  .4

 עוברות. 

  תוינרלים (ברזל) המתבטאמ תחמצנותוכן ה , "עיניים" ים,, גוון, גידרקםדלי מבה עות טבעיות כגון:נו תופכיתנים, כפוף לתק בו יפוייצוף וחבר טבעית, ןבבא .5

 ע וצהמק  לליולכ התקינה שותלדרי בכפוף הכול .מוי חלודהבכתמים ד

 

נות יטום פיק  ע וצלא יב םו/או שיפוליבחיפוי קירות . ת מהנדרש בתקנים הישראלייםפחות לא ובריצוף יעשו מרווחים (פוגות) במידובחיפוי  .6

 .ונגים)רג(

כות מעררך וים, לצהחשמל, בזק, כבל רתרש, לחבחומי המבנה ו/או המגד שטח/ים בתעמירה לההחבפק יודגש כי באם תידרש  סלמניעת  .7

ת  וזכוב כן ,לצורך גישה ןלרבות שימוש במתקני הבניי שר גישה חופשיתלאפחייב או בניינים אחרים סמוכים, הקונה מת/ת הבניין וושמהמש

 .ים אלות בגין שטחביסי ועד לו פטורים מתשלום מיהיו גופים אן יכמו כם. צועות הקרקע למעבר כבלירלרבות  בשטח/ים לו פוהטיהשימוש 

 , באריזות פתוחות או סגורות.ליםו רעיתיים חומרים הפולטים ריחות חריפים אמחסנים דירב ןור לאחסחמ סוריחל א .8

שיהיו תקרות    םהדיירי  יע"רכשו  שי  ים),מ(ככל שקיי  במחסנים .9 הבניין. ראווקורות ומעברי צנרת ו ,  מונמכותיכול  ור, המשרתים כלל 

 פקוד.ופן שלא יפגע בשימוש ובת אב ו ם בלבדסנילמח נפרדו משותףנת החשמל למחסנים תעשה  מהרכוש ההז

לא אך    לים ליצור הפרעה לל ועלו חה  טיניםמק  יסה,ביותקנו באזור תליית כ  םוויר בא מיזוג הא  ' ויח  םים החמישל דוד המ  מםוק ימ  . 10

 ן הקבוע במפרט. מ פחות

עומדת בדרישות   םההרעש שלמת י שר עיבות יחידווויר ע"י הקונה, יעשה שימוש רק בקו ויותקנו מערכות מיזוג האפיסובאם  . 11

 ים.עגעשים ומפהתקנות לר 

מכת לרבות הנ  ראווי כת מיזוגהתקין מערלה ירצ שרוכהה, ואוטומטית (ספרינקלרים) בדירכיבוי אש קיימת מערכת ויתכן וואיל ה . 12

 תקרה זו.  מכתרים (ראש/י המתז/ים) להנה הספרינקל התאים את גוב ש לב הרוכ(מסתור), מחויתקרה 

קונה וזאת על מנת  הרה לרשות הדיעמדת מעת הת הראשונו לפחות בשלוש השנים  המוגן, באופן תכוף מרחב רר ה וואל שכי י יש להדג בחשו . 13

 .המרחב המוגןשוי הם עהמופק מבטן האדמה והנמצא בקירות הבטון שמ חצץ),גרגטים (בא אלהימצאשר עלול  ןדוגז ראי לסלק שריד

  םסני, מחת חניו ת,ון גינוו בשטחים פרטיים, כגדיירים במבנה ואשר יעברלל הכ תתורהמש  רותות אחכמער  או או צנרת  בוות ביחכנו שוית . 14

 רויקט.  הפ טת מתכנני ויועצילהח עפ"י ו פרטיות, מספרן ומיקומן יקבע ומרפסות

לכלל כים יישה  ,קורתבי פתחי ן) וככד'ניקוז ו ,ב, ביוםות (מיעוברות צנרתכן והחניה, יאו המחסן או  דירה, ה תקירות ובסמוך לתקר  ,ברצפה . 15

 לקים משותפים. הבניין, ומהווים ח

 .בריצוף זה  קיעותלגרום לשים אבן משתלבת" עלול"י באריחם ואפילו דרכי נסיעה המרוצפי םים, מעבריבילעל ש כבדיםם ברכביה נסיע . 16

 תת קרקעיים  למרתפי חניה מ),(גפ" ניימבגז פחמיסה לרכבים המונעים אסורה הכנ . 17

 ים./במרתף בשטחים פרטיים או משותפים פחמימני (גפ"מ),בגז ל תקן המופעכל מאו לאחסן /ו ןר להתקיחמוחל איסור   בנוסף . 18

], תגברנה הוראות  11.12.2017 – 12[מפרט מחייב מחיר למשתכן מהדורה  1הוראות נספח ג'לט המפר במקרה של סתירה בין הוראות . 19

- "ההוראות") לבין  המפרט לעיל (להלן: הדין ו/או המכרז או הוראות /ו  ת החוזהראוירה בין הוכמו כן, במקרה של סת לכל דין.וף , בכפהנספח

  תגברנה ההוראות.
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  חתימת המוכר                                                                       חתימת הקונה             

 

  ', גב'א', ים פחנס
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   םיכוייזטבלת  –' גנספח 

  

  
  תו חד יו מת ערוה

  . 11.12.2017  -  12 הכן מהדורמשתחיר ל כון, משיינוי והט המחייב של משרד הבבמפר נם אך ורק הנדרשים אלו הי םריכוז זיכויי .1

    ע"מ.ם מיללכוהלן לים הנקוב  יריםהמח .2
  : אמקר

    .יחידה -יח' 

    אורך.  טר מ -"אמ
  
  

 תכולה   שאונ
  י ו לזיכ ערך כללי

   כולל מע"מ 

 ח רון מטבא
גובה  בחיפוי ה, ון המטבח  עצמו, משטח העבוד אר
ס"מ לכל אורך המשטח, סוללה למים חמים  60
 ה פרט ז וגדר במרים וכיור מטבח, הכול כמוק

 מ"א₪  1,000

 לות למים לסו
  חתלקמוה, בטיאמ צה: כיור,חדרי רחסוללות למים ב 

 דירה) ה ם בפועלי הקיי(לפ
 ה  ₪ ליחיד 200

  ידה ₪ ליח 75  ---   ודת טלפוןקנ

  בית תקע
ים ולא מ ןא מוגלשותף (ל מבית תקע רגיל במעג

  מעגל נפרד / כח).
  ₪ ליחידה  125

  דלת כניסה 
  למרפסת שירות

  בד. דלת בלה   ףנגין כזיכוי ב
  לבצע משקוף בפתח.  החוב

  ה ₪ ליחיד 750

  
      הקונה   


