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 מותנה בהיתר בניה 
נויים רק ע"י רשויות התכנון   מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפוף לשי

 באר יעקב שם האתר 

  
 *A2 דירה מדגם 

  
 חדרים  3 מס' חדרים 

  
 5-16 מס' קומה 

  

 מס'   הדיר
22,26,30,34,38,42 , 

46,50,54,58,62,66 

  
 "( רב קומות" מגורים )  1,2 ן בניי / סוג מס' 

  
 205,206 מס'  מגרש 

 

 זוהר וצפריר שרבט בע"מ

 07.10.2021תאריך: 
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 ם תוכן ענייני 
 

 פרטי זיהוי פרק א.
 

 . (1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ) : 1סעיף 
 .(2.1-2.2רוכש ) ה נקוזכות שה הובעל הקרקע   :2סעיף 
 מיקום הדירה בבניין, מחסן וחניה.   : 3סעיף 
 אור הדירה. ית   :4סעיף 
 חישוב שטחה. ואופן  שטח הדירה  :5סעיף 
 (. 6.1-6.7ואופן חישובם )  ,הדירה  באופן בלעדי המשמשים את     או הלדירהמוצמדים פרוט שטחים נוספים   :6סעיף 
 ג(.-)א ילות ות קבסטי    :7סעיף 
 פרטי אדריכל מתכנן הבנייה.   :8 סעיף
 פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד.  :9סעיף 

 
 ין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה יאור הבנית פרק ב'. 

 
 . (1.1-1.6קומה ) כל  להבניין, הקומות ויעודה ש אורית   :1סעיף 
 . (2.1-2.19חומרי הבניין והגמר )  :2סעיף 
 רים.זיאבי הגמר ו הדירה, חומר ר אוית   :3סעיף 

 גובה הדירה.           : 3.1סעיף 
 הצמודים לה. ( רשימת חדרים וגימורים בדירה ושטחים  2)טבלה  : 3.2סעיף 
 (. 3.3.1-3.3.3ארונות מטבח ורחצה ) : 3.3סעיף 
 לתליית כביסה.  ן קמת  : 3.4סעיף 
 רשימת דלתות, חלונות ותריסים.  ,(3)טבלה  : 3.5סעיף 
 (. 3.6.1-3.6.8ואביזרי אינסטלציה נוספים ) ,ברזים( )כלים, הואני תבר תק מ  ,(4)טבלה  : 3.6סעיף 
 . (3.7.1-3.7.11מתקני חשמל ותקשורת )  ,(5)טבלה  : 3.7סעיף 

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

 . נותח ושופיתו עבודות  :6סעיף 
 (. 6.1.1-6.1.6) ה ניח : 6.1ף סעי

 (. 6.2.1-6.2.8פיתוח המגרש ) : 6.2סעיף 
 .מערכות משותפות   :7סעיף 

 (.7.1.1-.7.1.3מערכות גז ) : 7.1סעיף 
 (. 7.2.1-7.2.5סידורים לכיבוי אש ) : 7.2סעיף 

 חניה.    תפיץ במרולאוורור מא : 7.3 ףיעס
 מערכת מזוג אויר מרכזית.  : 7.4סעיף 
 דר/ים לשימוש הדיירים.חבר יזוג אוי: מערכת מ 7.5 סעיף
 דואר. תיבות  : 7.6סעיף 
 מתקנים ומערכות משותפות נוספות.  : 7.7סעיף 

 (. 8.1-8.7חיבור המבנה למערכות תשתית )  :8סעיף 
 . רכוש משותף  :9סעיף 

 (. 9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף )י ת : 9.1סעיף 
 ( 9.2.1-9.2.12וש המשותף )חלקים שאין להוציאם מהרכ  : 9.2סעיף 
 בית משותף )רישום ופרטים(. : 9.3סעיף 
 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.  : 9.4סעיף 
 הבית.    החלטות בדבר ניהולסדרי קבלת  : 9.5סעיף 
 רותים המחייבים בקשר אליו. ימשותף, ובשאות הבית ה וצ ה בשיעור השתתפות  : 9.6סעיף 
 תף. ם מהרכוש המשו החלקים המוצאי : 9.7סעיף 

 
 םחינספ

 
 מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף.  נספח א' 
 . הערות כלליות נספח ב' 

 זיכויים. תנספח ג'   טבל
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 *A2 : מדגםדירה  . באר יעקב  שם האתר: 

 חדרים  3 : מס' חדרים   

 __ דירה מס':   

 __ : מס'  קומה   

 __ מחסן מס':   

 __ מס':   חניה  

 "( ומותרב ק "  וריםג מ) __ : מס' / סוג הבניין  

 __ מס':  מגרש   

 

 "מפרט מכר" 

 1974  – ד לפי חוק המכר )דירות(, התשל" 
 2015-ה , ותיקון התשע" 2008   – ח " )תיקון התשס 

 ים שונים( י בעניין חיובים וזיכו 

 והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( התאמות לכול)                            

 

 

 ( "החברה"או  "המוכר/ת")להלן     בע"מ  שרבט זוהר וצפריר:  בין נספח לחוזה 

                                              ת.ז        לבין:  

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

 

       מתאריך:

 

 

 פרטי זיהוי     א.
 

   יקבע ע"י הרשות המקומית בהמשך. :ומס' בית  רחובאר יעקב ב :ישוב .1   

 ; 104 :מגרש  ;41  ':מס החלק  .4244 מס':ש גו   1.1

 ; 105 מגרש:  ;42  :מס' החלק  .4244 גוש מס':

 ; 205 מגרש:  ;56  :מס' החלק  .4244 גוש מס':

 ; 206 מגרש:  ;57  :מס' החלק  .4244 גוש מס':

 .1019תמל/מקום: החלה ב תכניתה  1.2

 

 ת מקרקעי ישראל )ר.מ.י(.רשו :רקעבעל הק .2  

 .חכירה :ש בדירההזכות שהקונה רוכ

 .מקרקעי ישראל רשות :המחכיר םש  2.1

   __  _: תחילת תקופת החכירה    ___ תקופת החכירה:  2.2

 

 ( "הדירה")להלן  :המו ק ו דירה מס'  .3

חדר  , ר, פרוזדוהמשמש גם כחדר שינה( ממ"ד,  –מוגן דירתי )להלן מרחב  הורים,חדר שינה  ,פינת אוכל, מטבח, כניסה, חדר דיור בדירה: .4

 .ה מחדר דיור(ציא )י מרפסת שמש )בית שימוש נפרד(, מרפסת שירות, הורים שירותי ,(היטאמב) כללי רחצה
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   שטח הדירה .5

 :כללים אלה המחושב לפיו  _______מ"ר  :שטח הדירה הוא

 ל הדירה. קירות החוץ שהעוברים על פניהם החיצוניים של  בתוך המצולע הנוצר על ידי הקוויםא לוהשטח הכ )א( 

   –לעניין זה 

  בין שטח משותף ל הניב הדירה לבין מרפסת השמש,רבות בין ה לבין מה שמחוצה לה, לקיר המפריד בין הדיר  –" קיר חוץ " (1)

 ו תוכנית אחרת.ה א דירבקומה או בינה לבין 

 במרכזו של קיר החוץ; רה אחרת יעבור קו המצולע האמור ץ מפריד בין הדירה לבין דיחור כאשר קי

 לו את החיפוי.יר יכלפני הק בלא גימור; בקיר עם חיפוי אבן  פני הקיר –" קיר חוץ  לשפניו החיצוניים " (2)

 כל המפלסים בדירה.י טח סכום שה רה יהירה; שטח הדיכל מפלס בדיפורט השטח לגבי יחושב וי יתסלמפבדירה רב  (ב)

 חים המשופעים והאופקיים;  טשהמשל כל  ההיטל האופקיחת בלבד לפי שטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם א (ג)

 המדרגות. לך ח יצורף למפלס  שממנו עולה מההשט

  1970 –ואגרות(, התש"ל ו  אינהיתר, ת )בקשה לון והבניה ואם לנדרש בתקנות התכנשטחים שגובהם תה קרו בחישוב השטח ייכלל (ד)

 תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(.   –)להלן 

   ה.אינו כלול בשטח הדירש, ובחלק ב' 9.4 : ראה סעיף הצמוד לדירה ףהחלק ברכוש המשותו של שיעור (ה)

 

 :באופן בלעדי רה או המשמשים את הדירה די ל יםפירוט שטחים נוספים המוצמד  .6

  ]קירוי הכוונה למשטח מלא דמוי תקרה )לא פרגולה(השמש מקורה  תמתוכה מרפס .___מ"ר____ :(1) שמש בשטח תמרפס 6.1

 ._______מ"ר: בשטח, ד[בלאחת מעל ב הנמצא קומה

 המוצמדת(;  )יש לצרף תכנית שטחי החניה עם סימון מקום החניה ________ : מס' מקורהחניה  6.2

 ימון מיקום המחסן המוצמד(; ת המחסנים עם ס)יש לצרף תכני .________מ"ר :(2)בשטחדירתי מחסן  6.3

 אין. :(3)מרתף דירתי בשטח 6.4

 . אין: מד לדירה בשטחמוצגג  6.5

 אין.: (4)חצר מוצמדת בשטח 6.6

 : שטח(ו)מהות  לפרטםים את הדירה באופן בלעדי יש או משמש יםדמוצ נוספים המ אזורים,/חלקים/ש שטחיםי  אם 6.7

 תכן ומפלס רצפת המסתור יהיה נמוך ממפלס רצפת הדירה(. ית המכר. )ימסומן בתוכנכל שכ :מסתור כביסה

 

  ן.שות המקומית והתקנו בכפוף לאישור הרקרקע,  טח משותף חיצוני לבניין בקומתשכוכניות המכר המסומן בת: על שטח הערה

ונים וכו' בצורה ובמיקום  רף, שולחנות וכסאות, שימשיות וצל דוכנים, סגירת חו  ת שימוש מסחרי כגון:רה תהיה רשאית לתחבה

 טתה.לפי החל

 

 הערות לחישובי השטחים: 

  על ידי הקוויםהמצולע הנוצר ך מרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא בתוחה של טשת לדירה; ימרפסת חיצונ –" מרפסת שמש " .1

הדירה   ירותשל קפניהם החיצוניים המרפסת ועל הבנויים של מעקים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ או ה םירהעוב

 הגובלים במרפסת.

הרקיע   לשמש ו/או לאור פתהחשי תדאשר מי לקה, מות או בחחשופה ו/או מקורה בשל ,הכוונה "שמשמרפסת "מובהר כי 

כדי  בה שיש לה והן מחוצה  הקרקע לשהי הן בתחוםף לבנייה פיזית כפוכבו חסית לשושנת הרוחותן ימיקומה בבניי כפוף ל

 .לשמששיפת המרפסת חלהשפיע על 

בין חלק של דירה  ל ובינ המחסן מפריד ר קיר ן בתוספת שטח הקירות; כאש, הוא השטח הכלוא בין קירות המחס שטחו של מחסן  .2

 במלואו.  יכלל שטח הקיריל בשטח משותף  מחסן גובה  ריק  הקיר; כאשררוחב של מחצית השמתחת ל רק השטח אחרת ייכלל

 ס"מ;   20  מתחת לקירות החוץ בעוביץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי ות החו, הוא השטח הכלוא בין קירתףשל מרשטחו  .3

  כאשר קיר של הקיר; חת למחצית הרוחבייכלל רק השטח שמתירה אחרת חלק של ד  ןי ריד בינו לבמפ ר המרתף כאשר קי

 ואו. ייכלל שטח הקיר במלשטח משותף גובל ב תף רמה

המופיע במפרט   חצר בין שטח ה  5%יה בשיעור של עד יבהיקפה; תותר סט , את שטח הקירות התומכים כולל רצחשטחה של  .4

 למעשה.המכר לבין השטח 
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 :תסטיות קבילו  .7

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

תותר סטייה גדולה  טחה של חצר ובין השטח למעשה; ואולם לעניין ש 6-ו 5בין שטח כמפורט בסעיפים  2%סטייה בשיעור של עד  )א(  

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף 

 .האבזרים למעשהזרים במפרט ומידות האבוכמויות  ת ובין מיד 5%עד יעור של סטייה בש ב()

     

8. 
 בע"מ.  ריכליםמילוסלבסקי אד "(:האדריכל)"להלן "  תרהי ל שהשם עורך הבק

 , בני ברק. 59בן גוריון  : כתובת 03-7316885 פקס:        03-7316888 : ן פו טל 

 office@milosarc.co.il :דוא"ל 
 
 

9. 
 . ם בע"מש. בן אברהם מהנדסי   :"(המהנדס"  ן)להל לתכנון השלדחראי שם הא

 
 .תל אביב 120יגאל אלון  : כתובת 03-6959482 :פקס 03-6959382 : טלפון 

 
 info@benabraham-eng.co.il :דוא"ל

 

 רה, ציודה ואביזריה , המבנה, הדיתיאור הבניין ב. 

 הבניין או חזית  בבניין, בתנאי שלא ישנו את אחרים וחלקים חרותשל דירות אהמוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית     *

 . תף שטחים ברכוש המשו

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

 

 ייןתיאור הבנ .1

ובמתחם   104,205מגרשים תחם אחד מבמגרשים ) 2הכולל אחד ם במתחם משותף איצמהנבניינים  3ד מתוך חאבניין  1.1

, לא  105, 104הבניינים במגרשים  במקביל, לפי החלטת החברה.הבניינים יבנו בשלבים ו/או  (.105,206ם יש מגר השני

 נכללים בבקשה להיתר בניה זה.

  :אחד מהמתחמיםבכל 

קומות   5וד  עורקע הכולל קומת ק (,105)במגרש  6בניין ( או 104)במגרש  5 ןיירים, הידוע בשם בנוגיין "גבוה" למנב

(, וכולל קומת קרקע 206)במגרש  2( או בניין 205)במגרש  1יין "רב קומות" למגורים, הידוע בשם בניין נב ומגורים. 

 קומות למגורים.  18למסחר ולשירות ועוד 

 מש למסחר/ תעסוקה/ ומשרדים. שמהף נוסבניין   נושקת" ומבניין "רב הקו לכלכמו כן 

 .(1פורט בטבלה מס' )כמ ה ושרותניחלקומות מרתף  2-3ים מעל אצמתחם נמ יינים בכלשלושת הבנ

 אגפי.-שת הבניינים כבית משותף אחד רבובכל מתחם ירשמו של

 

 דירות למגורים;   72 :1,2מס' " קומותרב "בניין כל ב      1.2

 למגורים;  תרודי 18 :5,6מס'  "גבוה"בניין כל ב

 ;, הכוונה למגורים בלבד(*)דירות

 

 חדר או מערכת חדרים שנועדו למגורים, -"דירה"נאמר,  "הגדרות" 1סעיף  4197 - ד( התשל"דירות)כר מחוק לפי  )*(

 או לכל צורך אחר. לעסק,
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 פירוט הקומות בבניין וייעודה של כל קומה  – 1טבלה מס'  1.3 

 104,205במגרשים  יםנניילכל הב משותפות קומות מרתף

 כינוי או תיאור 

 קומה

מעל  קומות מתחת/

 כניסה ה קומתלמפלס 

 )ד(  ובעת לבנייןקה

מספר דירות  

 בקומה
 רותעה סוג השימוש 

 מרתף  תקומ

  1,5לבניינים )מתחת 

 בלבד( 

3- --- 

  ות, ת/ מעלי  ,יתמבואה קומת: יןיבכל בנ

 . מדרגות י/חדר

 . חניות, מיסעות, מעברים, מחסנים  כללי:

  ומערכות טכניות  מתקניםחדר/ים טכניים, 

לפי דרישת   דים(רשמ ם/מסחר/)למגורי 

 ם והרשויות. המתכנני 
ינים אשר  ות של הבניחדרי המשאב 

  יםהמרתף, מוזנ  ות מנמצאים בקו 

 המשותף. המתקן מ

 

מיקומם הסופי של המתקנים  

והמערכות בקומות השונות יקבע  

 . לפי החלטת המתכננים

 

תכן ומערכות שונות הממוקמות  י 

ישרתו גם בניינים  אחד  בבניין  

   .סמוכים 

 --- -2 מרתף  תקומ

  ות, ת/ מעלי  ,יתמתה קו מבוא: יןיבכל בנ

   . מדרגות י/חדר

 . חניות, מיסעות, מעברים, מחסנים  כללי:

  יכות לבניין )בסממאגרי מים וחדר משאבות 

ומערכות    מתקניםחדר/ים טכניים,  ,(1 מס'

לפי    שרדים( מ ם/מסחר/)למגורי טכניות

 דרישת המתכננים והרשויות. 

 --- -1 תף מר תקומ

  ות, ת/ מעלי מבואה קומתית, יין: בכל בנ

 . מדרגות י/רחד

 , ם ני מחס  מעברים,  ת,ו חניות, מיסע  כללי:

בסמוך לבניין   – )טרפו חדר שנאים

חדר חשמל חירום, חדר ריכוז   (,המסחר

  כניותות טומערכ  מונים, מתקנים

לפי דרישת  )למגורים/מסחר/משרדים( 

 המתכננים והרשויות. 

 

 105,206ים שרמגב ניםלכל הבניי ותפותשממרתף קומות 

 או תיאור וי כינ

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 --- -2 מרתף  תקומ

  ות, ת/ מעלי  ית,מבואה קומתיין: בכל בנ

   . ותג רדמ י/חדר

 . מחסנים חניות, מיסעות, מעברים,  כללי:

  ניין במיכות לבות )בס וחדר משא מאגרי מים 

ומערכות    מתקניםים טכניים, ר/חד ,(2 מס'

לפי    )למגורים/מסחר/משרדים(  טכניות

 דרישת המתכננים והרשויות. 

חדרי המשאבות של הבניינים אשר  

ים  מות המרתף, מוזנ נמצאים בקו 

 ן המשותף. המתקמ

 

מם הסופי של המתקנים  ו קי מ

השונות יקבע  והמערכות בקומות 

 חלטת המתכננים. לפי ה

 

קמות  ות הממו רכות שונ ע יתכן ומ

ישרתו גם בניינים  אחד  ניין  בב

   .סמוכים 

 --- -1 מרתף  תקומ

  ות, ת/ מעלי מבואה קומתית, בכל בניין: 

 . מדרגות י/חדר

 , נים מחס  ות, מעברים, חניות, מיסע  כללי:

בסמוך לבניין   – ו)טרפ שנאים חדר

  מס' נייןוך לב )בסמ חדר גנרטור  (,המסחר

וז מונים, כ חדר רי  חדר חשמל חירום,  (,6

  ומערכות טכניות  ם מתקני 

לפי דרישת  )למגורים/מסחר/משרדים( 

 המתכננים והרשויות. 
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 ( 5,6מס' ) "גבוה" מגורים ן בנייבכל 

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הס ללמפ

 )ד(  לבניין תעבוהק

מספר דירות  

 בקומה
 הערות ימוש סוג הש

 1 קע רק ןלבנייה הכניסקומת 

ים, מעלית,  סה, פרוזדור , מבואת כני ריםו מג

חדר מדרגות, חדר לרווחת הדיירים, חדר  

אופניים/ עגלות, מחסנים, חדר אשפה/  

לפי   מתקנים ומערכות טכניותמיחזור, 

 יות. והרש המתכננים ו רישת ד

בין  משותפת  חצר  /ח ו תבפיר גז צוב

 . המגרשים

 1-3 רים מגוקומות 
4 

 מה( )בכל קו 

, מעלית, חדר  ת אה קומתי מגורים, מבו 

מתקנים ומערכות טכניות לפי   דרגות,מ

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 3 4 מגורים קומות 

מגורים, מבואה קומתית, מעלית, חדר  

  י לפ  ומערכות טכניות   מדרגות, מתקנים

 ת. ויו ש רהו ים  תכננ דרישת המ

--- 

 מגורים עליונה קומת 

 אוז()פנטה
5 2 

  רדעלית, חמתית, ממבואה קו מגורים, 

ומערכות טכניות לפי  ם  מדרגות, מתקני 

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

חדר מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים  

פי  ל (, משותפות/ פרטיותומערכות טכניות )

 יות. רשוהו   םנני המתכ דרישת 

--- 

 --- --- --- 6 סך הכל קומות למגורים 

 ןקומות בבניי הכל סך 
 . 9 : 5בבניין 

 . 8 : 6בבניין 
 )הראשי(.  מות לא נכלל הגג העליוןן הקו יבמני 

 
 

 ( 1,2מס' ) "רב קומות"מגורים  ן בנייבכל 
 

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  בנייןהקובעת ל

ת  דירומספר 

 בקומה
 רותעה ש והשימ גוס

 קומת הכניסה  

 
 --- קרקע 

,  , פרוזדורים( ובי )ל כניסהמבואת   ם:למגורי

חת  חדרי מדרגות, חדר לרוו  מעליות, 

אשפה   יעגלות, חדר / הדיירים, חדר אופניים

 . (דחסנית, חדר מיחזור)

שטחי מסחר, מרחבים מוגנים  מסחר: ל

 אשפה.   רי חד, חדרי מדרגות, )ממ"מ(

מתקנים   ,(205רש גמ)ב ור גנרטחדר כללי: 

משרדים( /)למגורים/מסחר ומערכות טכניות 

 ויות. ים והרש ת המתכננלפי דריש

   בפיתוח/ חצר משותפתגז  רצוב

 . בין המגרשים

 1-3 מגורים קומות 
5 

 )בכל קומה( 

מגורים, מבואה קומתית, פרוזדורים,  

מעליות, חדרי מדרגות, מצנחת אשפה  

  מערכותים ו מתקנפירים, מחסנים,  )שוט(, 

 דרישת המתכננים והרשויות. י פל  תטכניו

--- 

 4-16 מגורים ות קומ
4 

 )בכל קומה( 

רים,  קומתית, פרוזדו  מבואה ים, מגור

מעליות, חדרי מדרגות, מצנחת אשפה  

תקנים ומערכות טכניות  פירים, )שוט(, מ 

 לפי דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 3 17 מגורים קומות 

ם,  , פרוזדורי מתית ורים, מבואה קו גמ

דרי מדרגות, מצנחת אשפה  ח , תו י מעל

ת טכניות  רכו ם ומע מתקני  ים,פיר)שוט(,  

 ים והרשויות. נת המתכנ ישדרלפי 

--- 
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 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  בנייןהקובעת ל

ת  דירומספר 

 בקומה
 רותעה ש והשימ גוס

 מגורים עליונה קומת 

 )פנטהאוז(
18 2 

מגורים, מבואה קומתית, פרוזדורים,  

מעליות, חדרי מדרגות, מצנחת אשפה  

יות  ערכות טכנ מתקנים ומפירים, )שוט(,  

 ת. ו יו ש ים והרישת המתכנני דרלפ

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

  ים וחדר משאבות,מ  מאגרי  דרגות,י מחדר

מצנחת אשפה  מפוחים, ת, לאריו וות ס מערכ

מתקנים ומערכות טכניות  )שוט(, 

)משותפות/ פרטיות(, לפי דרישת  

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 --- --- --- 18 סך הכל קומות למגורים 

 בבנייןמות סך הכל קו
 . 22 : 1בבניין 

 . 21 : 2בבניין 
 )הראשי(.  יוןת לא נכלל הגג העלמו ו קה  במניין 

 

  :ותבהרוה רותעה

  .הבניה ילהיתר נו שינויים בטבלה בהתאםתכיי (א)

 לבניין, יש לציין איזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת לבניין ]כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה   אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  )ב(

 [. להיתר()בקשה   

 שמעל קומת הקרקע.ות ש( לקומבכל מגרתעסוקה/משרדים ) /רטני לבניין המסחרפ יו טיט זה ברינתן במפ לא  )ג(  

 

 : מגורים בכל בניין )ראשי(  ףמשות רגותמד רחד 1.4

   ;1 :5,6נים בבניי ; 2 :1,2נים בבניי   :כל בניין בהמדרגות  י מספר חדר

פלס קומת  מממקורה  :2,6נים י ני בב ;לס הגגעד למפ -3 מרתף ממפלס קומת ה ורמק :1,5נים בבניי  אפיון כל חדר מדרגות:

 אין.  רי מדרגות נוספים:דח ;גגפלס העד למ -2מרתף 

ותהיה חשמלית ללא ו/או עם  24.81לדרישות התקן הישראלי למעליות מס'  המעליות תתאיםיש;  :מגורים בניין כל ב מעליות 1.5

   ;1 :5,6ים נבבניי  ;3 :1,2נים בבניי  :יין נבכל ב המעליותמספר חדר מכונות. 

   ;8 :6ן י בבני  ;9 :5ן י בבני  ;21: 2 ן בבניי  ;22: 1ן בבניי :תמעלי למספר התחנות 

 ;  8 :5,6נים בבניי ; 8,13,8 :1,2נים בבניי  :תמעלי למספר נוסעים 

 . (, בהתאם להוראות כל דיןבכל בניין  )באחת בלבד .בלבד 1,2בבניינים   יש :)*(מנגנון פיקוד שבת

א ולכל מעקה ועד לתקרת התמראה מגובה העל הקיר באחורי תותקן . םיי כחות אנפלב"ם בלו צופוקירות התא י :תאכל  גימור

צבוע בתנור או   לפחות. תקרת התא תהיה צבועה בצבע סופי מ"מ 27בי של א תצופה בגרניט או שיש בעות רוחב התא. ריצפת ה

קומת הקרקע  )ב אלמף מטה יהיה מאס :יות/פיקוד המעלית ה.מונמכת ותותקן בה תאורה ישירה או עקיפ תכוסה ע"י תקרה

 יה הפיקוד פיקוד "יעד". ה נה שלוש מעליות או יותר ימידה ובקבוצה תהיי הכיוונים(. במאסף לשני 

 הקומות: בהתאם למספר  נקבעתמהירות המעלית 

  מ' / ש'. 1.0מהירות  :5,6נים בבניי  ' / ש'.מ 2.0מהירות  :1,2נים בבניי 

 . אין מר:שו  עמדת 1.6

בהתאם לסעיף   ו חב' הניהולא /ו דיירי הבניין נציגות ע"יבת, שהפעלתו תקבע נון פיקוד שמעלית בעלת מנג הכוונה ב  י כ  רהמוב – מעלית שבת" "  ()*

 . 1969-ז' בחוק  המקרקעין תשכ"ט 59

 

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

 .הליגילוב רבשמתועשת ו :יהשיטת הבנ; השלד לפי תכניות מהנדס שלד הבניין: 2.1

 ; השלד לפי חישובי מהנדס :עובי  .םטרומיי/ו/או בטון מזוין מאלמנטים מתועשים בטון מזוין :מרחו  :קעת קומת קרקררצפה ות 2.2
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    . 1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  בידוד אקוסטי: 1045 לפי תקן ישראל מס' :תרמי בידוד 

   .1045מס'  שראליתקן ילפי  :בידוד תרמי  ;השלד מהנדס לפי חישובי עובי: .ןוימז ן ו ט: בומרח :קומתית תקרהרצפה ו  2.3

   .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  ד אקוסטי:ו די . ביועץלפי החלטת ה :בשיטה

  ה.ריצוף בניין המגורים יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי למניעת החלק

  השלד. לפי חישובי מהנדס :עובי . השלד מהנדס  תכנוןן, לפי אלמנטים מתועשים מבטו  או ,ןי ון מזובט :חומר :ניין גגות הב 2.4

   .1045לפי תקן ישראלי מס'  :בידוד תרמי  .הרלוונטיםודרישות התקנים  י הנחיות היועץפלשיפועי ניקוז ואיטום: 

  באם מכלול .השלד מהנדס תוי חנוה  כלין האדריכנו הת ילפ בשילוב רגילה מתועשת למחצה, /מתועשת קירות חוץ: 2.5

 , (אחראו  או בלוק תאי )איטונג ,גבסוקי לבלוחות גבס, החוץ ובצד הפונה לדירות,  מית של קירניפן פבדו ,למחצה מתועש/מתועש

   .1045ישראלי מס'   קןלפי ת :בידוד תרמי המהנדס. תכנון : לפי עובי  בכפוף לעמידה בתקינה הרלבנטית. להכו  

 ראלי.שן התקנים הי ירוק" של מכו  ים יהיו בעלי "תו תקן פנ תו רות וקי צבעי תקר

 גימור קירות חוץ:  2.6

 הכל לפי התנאים בהיתר הבניה. ו/או חיפוי קשיח דוגמת קרמיקה. אבן מלאכותית,  ו/או    טבעיתאבן  :עיקרי  ציפוי,/חיפוי  2.6.1

 ים;  אחר ולב עם חיפוייםשמ שכבות( 2טיח ) :טיח חוץ  2.6.2

 קומית. בתאום עם הרשות המפויים וחלוקת הצי , גווןות סוגהאדריכל יהיה רשאי לשנ :רחא חיפוי  2.6.3

  מהנדס   נחיות ה או משולב, לפי ו/ (ו אחרא ו/או בלוק תאי )איטונג ו/או בלוקי בטון  מזוין ו/  בטון  : חומר:תו רהדיקירות הפרדה בין  2.7

 .  1חלק  1004י הנדרש על פי ת"י  סט ו ק א ה בידוד  את שיעור ה יקו  ובכל מקרה יענ   , האקוסטי   השלד והיועץ 

 .ה לפי תכנון האדריכללפי תכנון המהנדס, גוב בלבטון ו/או בלוק ו/או משו :חומר וגובה: שיש()ככל  מרפסותרדה בין הפ קיר

 :מדרגות י /חדר 2.8

חדרי המדרגות  ל יטסווד האק הביד  ;הנדסי המלפי חישוב עובי:בטון מזוין או בנוי או משולב.  מעטפת: חומר:קירות  2.8.1

 ן.הוראות כל די בוצע על פי והמעלית י

בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון טיח וצבע אקרילי ) ( כדוגמת הריצוף +םיחיפוי בשיפולים )פנל  פנים: חומר:גימור קירות  2.8.2

 הישראלי( עד לתקרה.  התקנים

 הישראלי(.  םניקתה  ם מכוןירוק" מטע תקן בעל "תו) יסינטטוסיד טיח   ה: חומר:גימור תקר

  התקנים הרלבנטיים, תצו צמנט לבן בהתאם לדרישואו גרניט פורצלן או טרא נסורה מאבן  ת יהיוהמדרגות: גו מדר 2.8.3

 ובעלות שיפולים תואמים לאורך המדרגות ומשטחי הבניים )פודסטים( ופסים מחוספסים כנגד החלקה. 

 כל דין.יבוצע על פי  מעלית/יותוה תו גי המדרוסטי לחדר/האק  הבידוד טי:אקוס בידוד 2.8.4

 . 1142"י לת םא , בהתמתכת ו/או בנוי ו/או משולב )לרבות מאחז יד( :ז ידמאח /מעקה 2.8.5

   המדרגות. י/ חדרבאמצעות  :עליה לגג 2.8.6

 : קומתיתמבואה )לובי(  2.9

יט  גרנ  יקה אואו קרמ )שיש(   אבן נסורה ת מגודקשיח, בחיפוי  יהיהם  גימור קירות פני קומתית: חומר:מבואה  גימור קירות פנים

  בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים)וצבע  חטימעל החיפוי הקשיח יבוצע  ,לפחות  בה משקופי הדלתותולג פורצלן, עד

 עד לתקרה.  הישראלי(

מונמכת לא  ה רק ת קרה שלבמ. לי(שראהי םמטעם מכון התקניבעל "תו תקן ירוק" )סינטטי  סידטיח +  תקרה: חומר:גימור 

 .  ורצלןאו גרניט פורה אבן נס: ריצוףתקרה זו.  יבוצע טיח מעל

 :ראשית מבואה )לובי( כניסה 2.10

לפחות עד לגובה משקוף דלת  וחיפוי קשיח, כדוגמת אבן נסורה )שיש( או קרמיקה או גרניט פורצלן,  :חומר :ימור קירות פניםג

 .הישראלי( קניםעם מכון התבעל "תו תקן ירוק" מט)י יל רקא ח וצבעח יבוצע טיהקשימעל החיפוי סה. הכני

 או תקרה דקורטיבית.  ו/או תקרת משנה (,"קרוסינטטי )"בעל תו תקן י  סידטיח + : חומר :תקרהר מוגי 

ן  ומדים בתק עהו , מ"ר 0.64-יפחת מאבן נסורה )שיש( או אריחים מסוג גרניט פורצלן. שטח האריח הבודד לא חומר:  :ריצוף

 . למניעת החלקה 2279 ילאהישר

בטון טבעי צבוע  חומר: גימור תקרה:י. ט טינבמלבין סצבוע ו/או טיח ו/או משולב, בטון טבעי  ה: חני  גימור קירות :חניה מקורה 2.11

 מון חניות,ל סישופעת, כוללא מ במסעהמוחלק  בטוןבמסעה משופעת בין הקומות.   בטון  רצפת חניה:גימור . במלבין סינטטי

 ה.ט לפי הנחיות יועץ התנועלויש ו מספור
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לפי   וגמת פוליסיד או חומר דומה,י דט טינמלבין סטיח + צבע  קירות ותקרה:ם טכניים ואחרים: חדרי נים, לים למחספרוזדור 

 .החלטת החברה

  :חדרים לשימוש משותף     2.12

 ( וכדומה. חדר/ים טכניים )ככל שיהיו

   -בחדרים טכניים  :תקרהמור יג. (מים וכו'חשמל,  נותארו  )למעט גומחות,יסיד, ולפ  תמטי דוגסינט  עבצב צבועטיח  :ר קירותמוגי 

 בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים. טי. כל הצבעים, טנבטון צבוע בצבע סי       

 . או משולבאו פורצלן אריחי קרמיקה או טראצו  :גימור רצפה       

 י היתר הבניה. לפ ,הנפה טמובורות לאש : שפהאצירת א            

 

  :הערות

 י.לא"תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישר יהיו בעלי פנים  תכל צבעי תקרות וקירו  .1

י  הישראל ות התקן יהיה בהתאם לדריש )בדירות ובשטחים המשותפים(חלקי הבניין השונים בריצוף  דרגת מניעת ההחלקה של ה .2

    .החלקהלמניעת  7922

 

, בעלת פתיחה חשמלית הנשלטת על ידי מזוגגת ם אלומיניויה דלת ניין תה הכניסה לב דלת  :ן בניי כל ל ראשית דלת כניסה 2.13

   .ום ומחזיר שמןק רמערכת אינט

 דלתות אש, כולל מחזיר שמן. :דלתות חדר מדרגות 2.14

 .דלתות פח דלתות חדרים טכניים:  

    בלבד(. 1,2 םבנייניביש ) :מתי י קודלתות לוב 2.15

 .שי :משותפים וחלקים   חדרים ,ים טכניים/חדר חניות, ,ותתי מו רגות, מבואות קדמ , חדר, לובי ן יינבכל לבכניסה  ,תאורה 2.16

ולחצן   תומתימבואה ק /המדרגותבבניין המגורים יהיו לחצן הדלקת אור בכל קומה, ומנגנון שבת לתאורת לילה קבועה בחדר               

   .תמבואה קומתי/תלקת  אור בחדר המדרגוהדל הרוך הדימת

  האדריכל. עיצובבגוון לפי בד(  לב החיצוני פח מכופף צבוע בתנור או ציפוי אחר )בחלקם ר:מו ומים: ח שמל, גז ונות חרא 2.17

  או חסן, מ לכל ה נפרדהתקנת מונ ופיןאו לחיל ה נפרד,חיבור הזנות החשמל של כל המחסנים למונ :דירתייםתאורה במחסנים  2.18

 . והחלטתו בחירת המוכר "יפעחסן המ ך ליו משויהדירתי אונה מל         

 של הבניין/ים   הזנה ממערכת החשמל של הרכוש המשותף  : יש.משותפות תו למערכות אלקטרומכנילתאורה ו חיבור חשמל  2.19

 מוך  קמו בבניין הסבניין הסמוך ו/או ימוב ומקו אך ימ  תו הבניין,ישר  כות משותפות אשרלפי תכנון מהנדס החשמל )יתכנו מער  

 הרשויות השונות(.  שוריא פוף להבניין, בכגם  רתוויש  

 ניין חיצוני ומואר. עיצוב המספר יהיה לפי דרישת הרשות המקומית. תקן מספר בוי  בחזית הבניין מספר בניין: 2.20

 

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

 ה*: רי ד ה גובה 3.1

 מ'. 2.50-ת מלא פחו חתית התקרהי הריצוף עד תגובה הדירה מפנ   

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

 מ'; 2.05 -לא פחות מ: סן דירתי )באם נרכש(מח ה*גוב  

 חטש בהדירה מקרה גובה בכל ת ותקרות משנה. למעט תחת קורות, מערכות, בליטות, הנמכות מקומיו הערה:  *

 דין. הקבוע על פי  ילמן הגובה המינימא יפחת י התקנות לפלקי דירה על הקבוע לגבי ח מינימליה
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 המשמשים אותה.בדירה ובשטחים המוצמדים לה או  וריםמ י רשימת חדרים וג – 2טבלה מס'  3.2

 שלאחר טבלה זו(. הבהרות,/)ראה פרוט יתר בהערות  
 

 (1)תחומר קירו תיאור 

 ( 2)תותקרו גמר קירות 
 (4)ומידות אריחי חיפוי

 )בס"מ( 

 (4)י וחיפו (3)ריצוף
 מ( " ת אריחים )בס דו מי 

 ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א  

 בשקלים חדשים 
 הערות

 ראה פרוט בהערות בהמשך.  אין ( 3)ראה  ( 2) ראה ( 1)בלוקי בטון  בטון,  יסה נ כ 

 . שך מהב בהערות ראה פרוט  אין ( 3)ראה  ( 2) ראה ( 1)בלוקי בטון  בטון,  חדר דיור 

 ( 1)בטון בלוקי  בטון,  מטבח 

 אין ( 3)ראה  ( 2) ראה

 משך. הבפרוט בהערות ה רא

 אין ( 4)ראה  חתון ת חיפוי מעל משטח ארון  

 . ראה פרוט בהערות בהמשך  אין ( 3)ראה  ( 2) ראה ( 1)בלוקי בטון  בטון,  וכל א   ת פינ 

 . משך הב ת הערו ב וטראה פר אין ( 3)ראה  ( 2) ראה ( 1)בלוקי בטון  בטון,  פרוזדור 

 . הערות בהמשך ט בורראה פ  אין ( 3)ה אר ( 2) ראה ( 1)בטון בלוקי  ון, טב חדר שינה הורים 

 ממ"ד 
 בטון מזוין  

 לפי הוראות הג"א 
 . בהמשך רות ראה פרוט בהע  ןיא ( 3)ראה  י מפרט הג"א פל

 ר רחצה כללי חד 
 )אמבטיה( 

 ( 1)בלוקי בטון  בטון, 

 אין ( 3)ראה  ( 2) ראה

 . ךבהמש  ה פרוט בהערות אר

 אין ( 4)ה אר גרניט פורצלןחיפוי 

 ( 1)בטון, בלוקי בטון  ם רי הו תי  רו שי 

 אין ( 3)ראה  ( 2) ראה

 שך. וט בהערות  בהמ פר ראה

 אין ( 4)ראה  גרניט פורצלן יחיפו 

 . ראה פרוט בהערות בהמשך  אין ( 3)ראה  ( 2) ראה ( 1)בטון, בלוקי בטון  מרפסת שרות 

 אין ( 3)ראה  2.6סעיף ה אר ( 1)בטון בלוקי  בטון,  מרפסת שמש  
 . 2.6ראה סעיף י יר חיצונוי קחיפוי/ציפ
 בהערות בהמשך. פרוט  ראה גם 

 3.4ראה סעיף  אין אין ( 2) האר ( 1)בטון קי בלו  בטון,  יסה ר כב מסתו 

 י  רת די ן  מחס 
 סן מוצמד או מח 
 ( שהוצמד )ככל  

 אין ( 3)ראה  ( 2) ראה ( 1)בלוקי בטון  בטון, 
  ן תכנוי עובי קירות מחסן לפ

 יןכל ד ולפי  יכל/המהנדס דראה

 ה: לטבלוהבהרות הערות 

  :חומר קירות ( 1)

 להלן:  גבס בתנאיםחות בלוקי בטון תאי/בלקי גבס או לו/ןן/בלוקי בטו טוב :יהיו עשויים מ  ת ומחיצות הפנים בדירהו רקי 

 מ"מ לפחות. 0.6עובי דופן הפרופילים  -

 מ"מ לפחות. 70רוחב הפרופילים  -

 י(.זכוכית / מינראללעים / )צמר ס למ"קק"ג  12ות חלל ש פיפותבצ 2בידוד " -

 יהיו אחד מאלה: סבמכל צד של מחיצת הג

פחות, מחוזק ומשופר לנגיפה בעל  מ"מ ל 15.9ובי ת(, או לחילופין לוח בעדו קרומי  לפחות )מחיצה  מ"מ 12.5ובי ות בעלוח 2 -

 (. ק"ג/מ"ק לפחות 1000צפיפות גבוהה )

 לוחות. ן/ספק הות ומפרטי היצר אר הול בהתאםפרטי הביצוע יהיו 

 . את התאמתם למפרטיונת הלוחות ויאשר בכתב קתד אחר היבצע פיקוח צמו  יצרן ספק הלוחות
 

ניתן שמעטפת הפנים של קירות אלו מתועשת / מתועשת למחצה, ים בשיטה הבוצעבבניה רוויה, כאשר קירות החוץ מ :קירות חוץ 

בידוד ": 1045נטית לרבות בת"י ברלכפוף לעמידה בתקינה הב אי. הכלאו בלוק ת טון ב קולב גבס, עשויה מלוחות גבס, בלוקי תהיה

 "כעמידים למים" או מבלוקי בטון.  ע"י היצרן דריםהקירות בבלוקים המוג יבנומקרה  לרחצה בכ בחדרי, בכל מקרה(. " םיתרמי של בניינ 
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 :תקרות/גמר קירות ( 2)

 בהתאם יההיגמר  רות. במרחב המוגן הלחומר הבניה של הקיתאם  י או בה+ צבע אקרילטיח  ה,יהלית י : בבניה קונבנציונגמר הקירות

 . : לבןגוון  .לי + צבע אקרי העורף  הנחיות פקודל

 : לבן. גוון  .+ צבע אקרילי הנחיות פקוד העורף ל בהתאם מר יהיהוגן הגב המבמרח+ סיד סינטטי. טיח  :מר תקרותג

 : לבן. גוון  .יליאקרצבע ללא חיפוי(:  וםחבת) רותיםקירות בחדרי רחצה ושי גמר 
 

 :במרפסותירות גמר ק

 שלום נוסף.  כלל החזיתות ללא תות יהיה כדוגמת במרפס תוגמר הקיר 

או בנוי   הרלבנטייםאלומיניום משולב עם זכוכית התואמת לדרישות התקנים רת(. מעקה ע אח)באם לא נקב :צוב מעקות המרפסותי ע

 כדוגמת החזית. 

 . ון התקנים הישראלי מכם תקן ירוק" מטעלי "תו יהיו בעוקירות פנים  תו רתקה בעי צ כל

 

   :ריצוף ( 3) 

 שות התקינה והחקיקה הרלבנטיות. העומד בדריא'  צלן )גרניט פורצלן(, סוגוג פורס מותקנו אריחים חדרים בדירה יות המערכלכל  

 . ירות חיפוי קשיחבגמר הקן צוין לפחות, אלא אם כ "מס 7ובה הריצוף יכלול שיפולים בכל היקף הקירות מחומר הריצוף בג

  צורך בשיפולים.ין מחופה בחיפוי קשיח א  במקומות בהם קיר החוץ

דוגמאות/גוונים מכל סדרה התואמים   3-סדרות של ריצוף ו 4כל הפחות, ה, לוף, המוכר יציג לקונהמיועד לריצ ל מידת אריח,כל

 י. גוון בהיר ניטרלד מהם בפחות אחירות מגורים, לדבש ומם בשילדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחי

מילוי  ה )לשני גוונים של רוב ה בחירה ביןנוהמוכר יציג לק (.  LAPPATO" )לקיתיק חתהיה בגימור "מבר תולפחות אחת מבין הסדר

 .אחת בגוון אפור בהיר והאחרת בגוון אפור כההפוגות, בין אריחים(.  -ים מישק

  והצהרת הספק( ן לאספקה )עפ"י אישור תי אינו נ   ס"מ  45/45ות  די במ  ף לריצובמידה ואריח    
 לן:כמפורט לה  לופי פת או מידות אריח ח נה סדרה נוס וק חייב להציע ל   אולם יהיה   ות אלו מהצגת אריח במידפטור   ה י המוכר יה

   )הבחירה בין החלופות היא להחלטת המוכר( :   

 .אריח במידות חלופיות בנוסף    א. 

 סדרות של ריצוף   5ר יציג לקונה, לכל הפחות,  כו ל מידת אריח, המ לכ  לומר אריח המיועד לריצוף, כ   לכל מידת    סדרה נוספת של ריצוף   ב.   

 בהיר ניטרלי;  ן ווג ב מהם    לפחות אחד  בשימוש בדירות מגורים,    ות/גוונים התואמים לדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים וגמאד  3-ו                
יט גרנ)   פורצלן ג  ם מסו י חארי .  סוג א'   . מ ס"   60/60ות  במיד אריחים  (: סותפומר שירותים,)למעט חדרי רחצה  בכל הדירהריצוף  -

 .לפחות   R-9נטיות ובדרגת התנגדות להחלקה  ב חקיקה הרל ודרישות התקינה וה   2279ומד בדרישות ת"י  הע.  ( ורצלן פ 

ג סומ  סוג א'. אריחים .  ס"מ   25/33ס"מ,    33/33ס"מ,    45/45  דייר ממידות רת ה לבחי : שירותת ס פרמ/תיםרו שי /רחצה ריצוף בחדר - 

 בחדרי  -  ת ובדרגת התנגדות להחלקה ו ינטב התקינה והחקיקה הרל ודרישות    2279  העומד בדרישות ת"י  . ( גרניט פורצלן )   ן פורצל

 .ת ו ח פ ל   R-9בשירותים  ,  לפחות   R-11וברצפת תא מקלחת   , לפחות   R-10  רחצה 

. ( ט פורצלן י נגר )   פורצלן סוג  יחים מא'. אר  סוג ס"מ.    25/33מ,  ס"   33/33ס"מ,    45/45  לבחירת הדייר ממידות  :שמש סתבמרפריצוף  -

 לפחות. R-10 נטיות ובדרגת התנגדות להחלקה  ביקה הרל קח ודרישות התקינה וה   2279העומד בדרישות ת"י  

 ירת המוכר. ת עפ"י בח ו דמי ב   יחים ר א (: שהוצמדככל דירתי או ) ריצוף במחסן  -

 

  קירות:חיפוי  ( 4) 

דוגמאות/גוונים מכל סדרה התואמים   3-רות של ריצוף ודס 4 הפחות, לכל לקונה,יציג  ריועד לחיפוי, המוכלכל מידת אריח, המ  

 חות אחד מהם בגוון בהיר ניטרלי. מאות/גוונים נפוצים ושכיחים בשימוש בדירות מגורים, לפגולד

לוי  )למירובה  שלנים גוו  3נה בחירה בין המוכר יציג לקו(.  LAPPATO" )היה בגימור "מבריק חלקיתסדרות ת ה ןימב תאחות לפח  

 .ןבהיר, אפור כהה ולבאפור  ניםפוגות, בין אריחים( בגוו – קיםמיש

בהסכמת  יהא רשאי להציע, כר המו  "מ. ס   06/30במידות  .  ( גרניט פורצלן )   פורצלן סוג א'. אריחים מסוג   :שירותיםו רחצה   בחדר -

 הדירה.  ס"מ ללא שינוי במחיר 33X33 ס"מ, 20X50פות וסנ  ותבמיד , אריחים במידות דומות למפורט וכן הקונה

  -מעל החיפוי ועד לתקרה . לפחות ובה משקוף הדלתא שינוי מהמחיר עד גללבמידות לבחירת הקונה  בחדר/י רחצה חיפוי קירות

 . יילרקצבע אטיח + 

 בע אקרילי. + צ ירות: טיח בקו   וי יפ הח מעל  מ'.  1.50רותים חיפוי קירות במידות כמפורט בחדרי הרחצה עד גובה  יהשבחדר 
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ס"מ לפחות לכל אורך משטח   60בגובה  לטת החברה.  ח ה אריחי קרמיקה )רגיל או פורצלן( סוג א' במידות לפי  :  בחטמחיפוי ב - 

 וי יפל החחיפוי קירות תואם מאחורי התנור וסביבו בקו הסף העליון ש   -  BIיחידת  נו ב אי ר נו ת ה כאשר .   ( העבודה )מעל ארון תחתון 

  וי ובקירות: טיח + צבע אקרילי. מעל החיפ  . על הריצוף( מ' מ  1.50ובה  )ג  ועד הרצפה  קרמי ה 

 מובנית כולל בידוד אקוסטי וחיפוי קרמיקה זהה לגמר הקירות.  סגירהוצע בתלצנרת גלויה 

י חלקמעבר מים ליעת למנ םינטי בטובים יאטמו לפי הוראות כל דין ולפי דרישות התקנים הרלים באזורים רוהנקז תו צפרה, רותהקי

 . םיחדרים סמוכו/או  בניין

 

  הערות:

 דין ולפי דרישות התקנים הרלבנטיים למניעת מעבר הת טמו לפי הוראוייא וביםט רים ההקירות, הרצפות והנקזים באזור איטום:

 . מים לחלקי בניין/חדרים סמוכים.   

 . ס"מ 2 -עד כייתכן הפרש של  ,כיםחללים סמובין ל  ות,ומרפסת שר  בכניסה לדירה, חדרי רחצה, ממ"ד – הפרשי מפלסים

 .בגובה לפי כל דין ה(גר)מד  מונמך/מוגבה יתכן סףגג, /ביציאה למרפסות שמש 

 עד גובה "אריחים שלמים". לפחות, או לגובה המצוין בטבלה עד גובה חיפוי הקירות יעשה   - חיפוי קירות 

  חברה. , לפי החלטת ה ס"מ   60  -מ   פחות   ן כ באם יש פינות קמורות שאור   , PVCל אלומיניום או  עו פינות מפרופי וצ יב   –י  ו פ חי ב   פינות פרופיל  

 הריצוף בדירה.  שלבצע ליטוש ו/או הברקה תלא החברה ת ספק יודגש כי יענמל - ליטוש/הברקה 

   ותקן כל שתכנית המכר, וכאו בכלל, בתו/יק ובמדו ,ןמוסת בהכרחבאם תותקן, לפי החלטת החברה, מובהר כי לא – , קורה/ותרגולהפ 

  ל.תכנון האדריכ יו/או משולב, לפם לומיניוו/או א פלדה וו/א ו בטוןא/ו עץמ תהיה עשויה        

 תמערכולמעט בשולי קירות וחזיתות מחופים, בגב ארון מטבח, ארונות לס"מ לפחות,  7בגובה   ,)פנלים( מחומר הריצוף  –שיפולים 

 ות )גרונג(. א קיטום פינ לים, ללי ושיפוניים. חיפו ם טכוריזוא

נדרש   לריצוף טראצו לפחות. מ"מ 3של  )פוגות( בין אריחים ביצוע מרווחנדרש חיפוי, נים לריצוף וקת ת ה ישודר לפי – (מרווחים )פוגות

 מ"מ לפחות. 1 מרווח של

 

 (במפרט מכר זהאו בסעיף אחר טבלה ל רק אם צוין כך בו בפוענקותי  לעיל )מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות

 

 ארונות: 3.3

   תחתון: מטבחארון    3.3.1

הכנה לכיריים   ,להתקנה שטוחה של הכיור ר, חיתוך פתח המתאיםמדפים, תושבת לכיו ,תן יכלול דלתות, מגירורו הא -

 מדיח כלים. כנה לת חשמל להצתה(, הקוד ול ונשיבלגז דת נקו )תושבות וחיתוך פתח מתאים להתקנה שטוחה,  מובנות

 "מ. ס 60-כהיה י  ,הארון, כולל חזית הדלתות מקעו •

  על פני הריצוף. ס"מ מ 90-דה יהיה כשל משטח העבו גובה סף עליון •

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

 ון.האר

 מ"מ לפחות. 17-18)סנדוויץ( בעובי ד בופים יהיו מעץ לן והמדרואה ף גו •

 מ"מ לפחות. 5-6ט( בעובי )דיקלבוד  מעץ היהגב הארון י  •

 לוחות פוסטפורמינג.   / MDFיות מעץ לבוד )סנדוויץ( /יינה עשו הת  דלתות הארון •

בעלות מסילות  תהיינה  תור יו. המגלפחות, לכל גובהו ולכל עומק ס"מ 60הארון יכלול יחידת מגירות ברוחב  •

 קופיות ממתכת. טלס

ות מכניים  ו פתרוננ קארון, יותדת הפינה של הלא יותר. ביחי רש ואם נד לבד,ב תהתחתון יכלול פינה אח המטבחארון  •

 נשלף כדוגמת מג'יק קורנר או שווה ערך.  לאחסון

 סוגי ציפוי ארונות המטבח יהיו בהתאם לרכיבים המפורטים להלן:     -

 ידיות מתכת. ינג.פורמ מייקה / פוסטני: פורו ציח  ציפוי •

 . רמייקהו פוא  ןי פנימי וגמר מדפים: מלמיפוצי •

 סוגים וגוונים שיציג המוכר ו/או הספקים שיבחר המוכר כמפורט להלן: נה מתוךוקלבחירת ה  וגווניו יהיו סוגי הציפוי   -
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ואחד מהם בגוון  חד מהם בצבע לבן בחירה, אל םיים שונ גוונ 5ציפוי חיצוני: על המוכר להציג בפני הקונה לפחות  •

 לי. יטרנ

  .ציפוי פנימי: בגוון לבן •

. החליט הדייר שלא להתקינם, על המוכר להחלטת הקונההינם  ןארון תחתווכו' מובנים בל מדיח, תנור  ש נהתק ן והתכנו -

 ללאבנים )ליים המו משחההכלים לספק את ארון המטבח בשלמותו, לרבות דלתות ומדפים, במקומות שיועדו להתקנת 

 ות. ההכנות הנדרשלרבות  חללים(

 ;שךמהבראה הערה  מידות: ( 1)  

 

בעובי לא פחות  לבחירת הקונה משטח עבודהארון התחתון יותקן ך הרולכל א ור:בח תחתון: תיאה מעל ארון מטעבודמשטח 

פי העניין(,  ל 1,2)חלקים  4440 ת"י  תוש ירדל ונהמאבן טבעית או פולימרית )כדוגמת אבן קיסר או שווה ערך(, הע ס"מ 2-מ

  חר. בהיקף המשטו יתקנה שטוחה של כותאם לההמשטח ייקפם. כל הונות בהאר תיזס"מ ביחס לח 2טה של ים בהבלעם שולי

עם עיבוד בחזית  י להעדיף התקנה ללא קנט מוגבהשאיותקן קנט עליון מוגבה שאופן עיבודו יקבע ע"י המוכר )הקונה ר

 וע זה(. וי בגין אי ביצ. לא יינתן זיכהמשטחבכל היקף  אף מיםכולל  ,שרדנהח ככל המשט

גוונים   3ציג בפני הקונה י המוכרשיבחר/ו על ידו.  או הספק/ים/ו צגו ע"י המוכרגמאות שיומגוון  דותוך ה מנורת הק לבחי :ן גוו

  .חד(ה ולא לוח בודד אבהדבקיו הי  רן קיסבא אבן טבעית או לוחות ה )אחד מגוונים אלו יהיה בהיר ניטרלי. , ולפחות

  

 אין.ח עליון: מטב ארון  3.3.2 

מ"א ארון   1ייר להמיר עד ר יהיה רשאי להציע לדכותכנון המטבח הספציפי המל מעלה, בהתאמהו יםחדר 4.5ות ריבד: הערה

 מ"א.  2יהיה העליון  חבטורך הממ"א וא 5כלומר, אורך ארון המטבח התחתון יהא מ"א ארון מטבח עליון.  2 -מטבח תחתון ב

 ן: רט להלכמפו ןהארון העליות המוכר יתוכנן ונה לקבל את הצעט הקהחלי

 פינות. יף והמשכי ללאהארון יהיה רצ  •

ובתנאי   ס"מ 60ס"מ לפחות. ניתן שגובה ארון עליון יהיה  30ס"מ לפחות ועומקו  75הו של הארון העליון יהיה בוג  •

 גנון קלפה(. מעלה )מ יפלתהיה כ שפתיחת הארונות העליונים 

 אורכו. פחות מדף אחד לכלבח עליון יכלול לן מטארו  •

 רון המטבח התחתון.גבי א ל רטרישות המפיהיה בהתאם לדהמטבח העליון  ן רויפוי אה וצנבמ  •

     .ראה נספח ג' :הכיור, הסוללה, החיפוי  , משטח העבודה,המטבח ארונותמחיר לזיכוי בעד 

 

(, וויץ'סנד)לבוד  עץ מ יעשותחתון   ארון , יותקןתים(שירוהרה )למעט בחדר דיב רחצה יחדראחד מבכל  (:ן י יצאחרים )ארונות  3.3.3 

   MDF  5  הברמאו סיבית עמידה במיםP  310לפי תקןEN ס"מ לפחות הכולל   80. הארון יהיה תלוי או מונח באורך מינימלי של

 כיור. וורץ משולב בשיש / ניאו ק ס / מחר רליגטניעבודה אדלתות, מדפים, צירים בלתי מחלידים, משטח    

     אין. :ההרחצארון  בעד  י מחיר לזיכו                    

 

    :רותעה

מחושבת פעמיים   בח. פינהמידת אורך הארון התחתון תימדד לאורך קיר המט .אורך מטר 5 תחתון  חבטמ ן ארו אורך מדידת (1)

 .באורך הארונות ללו כי  שולבים בתוך הארונותמה)למעט מקרר(  ו"בכיריים וכי ,רו ח, תנדי למ  םהמיועדי  חללים באורך הארון.

קיימים   ון כי יתכן ובקיר שבגב ארונות המטבחבחשב לקחת וי עבור ארונות המטבח וביצוע עצמי, על הקונהזיכ לשבמקרה  (2)

 .צורך תחזוקהח/ים אלו ללפת ר גישהטן/ים משותפים. יש לאפשפתח/י גישה לקול

 .הקונה להחלטת נתונה ן תחתו  בארון  מובנים 'וכו  רתנו ח, מדי של תקנהרון לצורך האה כנון ת (3)

 שיועדו  במקומות דלתות ומדפים, לרבות, ותו מלבש  בחהמט ארון  לספק את המוכר על ,להתקינם שלא הקונה טי להח -

 .דרשותהנ תההכנו  ותרבול ( חללים ללא (המובנים םהכלים החשמליי  להתקנת

 .החברה את הרוכשה תנחבו שהחברה תקבע ובמועד  םו על פי הלוח זמני על בחירות חו ו ד הקונה לבאחריות 
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 מיתקנים לתליית כביסה:  3.4

 ליית כביסה. לת ייצונ ממרפסת השירות יותקן מתקן ח

               סהיבכ חבלי 5 ס"מ, 160מלי של יבאורך מינים  וגלגל (מגולוונות מתכת ) תבעל זרועו: )קטנה( מיתקן לתליית כביסה      3.4.1

ס"מ   120-ן מתרומם שאורכו לא יפחת מקת ותקן מס"מ ובתנאי שי 160-מ שאורך המתקן יהיה קטן ןתני מפלסטיק.

 ס"מ.  800-הכביסה לא יפחת מ ליבחשל  טברוהאורך המצ

ה.  ל קיר המבנע תנומגולו שמעו מתקן ממתכתשמ ,סת שמשמרפ/מתקן שווה ערך בחצריותקן אפשר ש  :גג/לדירות הגן       3.4.2

  ס"מ.  160ך מינימלי של רוחבלי כביסה בא 5 כלול לפחותר. המתקן יומקובע לקי ביהמתקן יהיה יצ 

 3לפחות  י החלטתו, להמיר מתקן זה במתקן מסתובב )קרוסלה( עם עמוד הכולל"עפ שאי,בדירת הגן הדייר יהיה ר -

 למשטח מרוצף. ובע למשטח בטון ו/א יציב ומקו היה יהמתקן  ממתכת מגולוונת.ם או מיניומאלו זרועות מתקפלות

 . UVים, עמידים לקרינת י תהמתקנים החבלים יהיו איכול בכ 3.4.3

בתחתית  ס"מ. 60-. עומק הנישה לתליית כביסה לא יפחת מ5100מיד העומד בת"י מס' ע חומריהיה ממסתור כביסה:  3.4.4

 המשטח של ס עליוןלפהבניין. מל הגשם שאיסוף מי  תכרענוקז למהפרדה מבטון שי יותקן משטח יסהכל מסתור כב

 לס רצפת הדירה.  פמ ס"מ לפחות מפני  30-ב נמוך  יהיה

 .מ"ר לתליית כביסה 1.7מר שטח פנוי של כביסה ובתנאי שיישה יר מסתוניתן לשלב מערכות טכניות ב 3.4.5

 

 

  נוספות בהמשך. ראה גם הערות .(מ")מידות בס  ים בדירהונות ותריס, חל רשימת דלתות – 3טבלה מס'  3.5

 םתריסי חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 בה/ רוחב( וג) 

חומר )עץ 
ניום/  אלומי

 ר( מתכת/ אח

יר  צ)יחה סוג פת
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

ת  דיכמות ומ
  חהפת
 רוחב( )גובה/ 

חומר )עץ 
ומיניום/  אל
 כת/ אחר( מת

ה  פתיחסוג 
כ/  כע"/)ציר
 אחר( / כיס / נגרר 

דת  מיו תוכמ
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /)עץ חומר 
אלומיניום/  

 חר( מתכת/ א
 חומר שלבים 

  /ריסוג פתיחה)צ
גרר/  כ.ע.כ/נ 

 אחר( כיס/חשמלי/

 כניסה 

1 

 רגילה  רצי  ןפלדה בטחו

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 105/210-כ

 חדר דיור 

1 

 כ.ע.כ רר  גנ אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 ' מאלו  אלומ' 
 ילה חשמלילג

 כולל גיבוי ידני
 240/225 -כ --- 240/225 -כ

 מטבח 

--- 

--- ---  

1 

   נגרר כ.ע.כ אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

 --- 120/120-כ ---

חדר שינה  
 1ם ירהו

1 

 ילה ציר רג עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 ה ידניילגל ' אלומ אלומ' 

 140/120-כ 140/120-כ 80/210-כ

 ממ"ד  
)משמש  

 דר  כח
 ( 2 שינה

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
ציר )רגילה(.  
 פתיחה חוץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
ת  לפי הנחיו 
 הג"א 

1 

 .  ע.כ.כ  ררנג אלומ'  אלומ' 

 100/100 -כ 100/100-כ 80/210 -כ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  י פ ל לכיס   נגררתיסים, הז, הדף ורס גד ג כנף אחת, פלדה נ

          יות הג"א.נחה
--- --- 

  ח. רחצה
 כללי

1 
 + עץ 

 אור  -הר/צו צו 
 ציר רגילה 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 60/100-כ 80/210-כ

שירותי  
 םיורה

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 יר רגילה צ

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/210-כ
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 םתריסי חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 בה/ רוחב( וג) 

חומר )עץ 
ניום/  אלומי

 ר( מתכת/ אח

יר  צ)יחה סוג פת
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

ת  דיכמות ומ
  חהפת
 רוחב( )גובה/ 

חומר )עץ 
ומיניום/  אל
 כת/ אחר( מת

ה  פתיחסוג 
כ/  כע"/)ציר
 אחר( / כיס / נגרר 

דת  מיו תוכמ
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /)עץ חומר 
אלומיניום/  

 חר( מתכת/ א
 חומר שלבים 

  /ריסוג פתיחה)צ
גרר/  כ.ע.כ/נ 

 אחר( כיס/חשמלי/

מרפסת  
 שרות 

1 

 ציר רגילה  ץע 

1 

 ר כ.ע.כ גרנ וגג ' מז אלומ

1 

 כ.ע.כ  נגרר   אלומ'  מ' אלו 

 170/105-כ 170/105-כ 80/210-כ

 י  רתדי מחסן
כל  כ)

 שהוצמד(

 ח עץ/פ 1
לפי החלטת  

 ברההח
 ציר רגילה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 90/200 -כ

 

  :ואחרות טבלהל ערותה

 יגררנמשתפלת,  לה+רגיפתיחה =  )דרייקיפ(סב נטוי = פתיחה משתפלת )נטוי(, קיפ פתיחה,  סוג= רגילה ציר= אלומיניום,  ' מו לא :רי מיליםאו בי  .א

מעלה,  = תריס נגלל כלפיגלילה  ,על כנף קבועה בתנועה אנכיתאחת  נף כ =גיליוטינה  ,ר)כיס( בקי ומחהנף ו/או לתוך ג= כנף נגררת על כ כ.כ.ע

   .ו/או חשמלי (דניי) הת רצועבאמצעו

 תות/הדל ה תתאים לסה"כרית בדכלליבד שהכמות הבלו בטבלהשל אחד מחדרים  רבתיאושני חדרים יכולות להופיע , משותפים לתונו תות/חללד .ב

 ות בטבלה. צוינחלונות המ

ננעלים  בריחים חבויים ה רכת עמ ת)ביטחון( בעלדלת מגן מפלדה לכניסה ראשית תהיה בהתאם למפורט להלן:  -המגורים  תרי לד כניסההדלת  .ג

  צהעינית הצנוסף, סגר בטחון פנימי   :ןלהל פורטוכמ 5044מס'  לתקן ישראלי וונים ומופעלים על ידי מנגנון גליל התואמתות בארבעה כילפח

וף בניה מפלדה שק מ .הלת ומספר דירתחתון, מעצור ד מברשת סף  , נעה ו"רוזטות"ידית ים, מגן צילינדר,  רצי תמערכו, (ופיתק סטלפנורמית/)

 בחירת המוכר.  יפון לוגו  יסה תהיה בגמרמ לפחות. כנף הדלת והמשקוף יהיו בצביעה בתנור. דלת הכנ"מ 1.25י של עובלוונת במגו

על  23' דלתות הכניסה לחדרים תהיינה דלתות לבודות בהתאם לתקן ישראלי מס ן:להתאם למפורט להבורים יהיו המג הפנים בדירתות דלת .ד

  כנף  ס"מ לפחות. 7 ם ויכללו התקנת קנט מחומר עמיד למים בתחתית הדלת בגובהה עמידות למייינלתות תהת ציר רגילה. הדפתיחבו וחלקי

חוזק, אקוסטיקה, קיים,  –ווה ערך בכל היבט תפקודי ילוי אחר שמ  ואפלקסבורד ו/ יוגרת עם מילל מסוחות מודבקים עתהיה עשויה משתי ל תלהד

 –דבקים צדדים לפחות. כנף הדלת לרבות לוחות וה 3-)קנט( מצופה ב –כנף הדלת  יקף שקוף. הה לסוג הדלת והמהתאמב ונ. צירים יותק אחר

ים, עם מנעול וידיות מתכת משני הצדדים. לעמידות במם יא ני מתועש המתוצ בציפוי חי ה אוורמייקבע או בפיהיה בצ ר הדלתות:מגים. ם למעמידי

לדלת ויכלול פסי אטימה. המשקוף לאחר התקנתו  ון תואם או בגמר ובגורי ת פולימבעל הלבשו, 23י שראלי  ןק ה בהתאם לתהיי משקוף הדלת:

: יהיה  גוון דלתות הפניםדלת. אור בכנף ה-וצ/פנוי" וצוהר-סוי דמוי "תפיבוברותים, מנעול סבטיה, המקלחת והשי מארי הבחד יה עמיד למים.יה

אפשרויות שונות לבחירה   3הציג בפני הקונה . על המוכר לוכריבחר המר ו/או הספקים ש המוכ וגידוגמאות שיצ  בהתאם לבחירת הקונה מתוך

 לבן.וון חת מהן היא בגות, אשר אלפח

ות המורכבים משני לוח, לפי דרישות התקן רגיל/בטיחותי( Double Glazing) כפול וג שקוף גיז ם עםיניואלומ : חלונות מסוג )למעט ממ"ד(לונות ח .ה

קן ו תתהם יהיו בעלי החלונות ורכיבי. (מ"מ 6עם מרווח אויר של , משני הצדדים לפחותמ"מ  4 ביבעו גוג )זי וויר ביניהםוח אומר זכוכית עם

מתקין   ידיות מובנות, מנגנוני פתיחה ונעילה. החלונות יותקנו על ידיים, גללגצירים,  ,EPDM אטמי גומי גוג,כללם: סרגלי זייזרים מקוריים, ובבאו

ום י נלומי וג איהיה חלון מס :בממ"ד. חלון , מסוג אלומיניום מזוגג ונגרר כנף על כנף בעל ויטרינה היהידיור: חלון חדר ה  צרן.ם היעמט מורשה

   .תהעדכניו העורף  פקוד וראותם להבהתא, נגרר לדהם כנף פמזוגג ע

 .אחת רשת ף לכנ כהכנה במסילה נוסף  נתיב יותקן ההזזה בכל חלונות. אין :רשתות .ו

 . ו בעלי תריסיםלפי הקיים בתיאור הדירה( יהיהכל תים, חדר רחצה ומטבח )שירו יה, חדרמבטחדרי א פתחי הדירה, למעט :םי יסרת .ז

 כולל אטם גומי בין השלבים לאטימה מוגברת. עובי הפח ריתן מוקצף אוילום במילוי פוינ ם פח אלומישוייו שלבי התריס עגלילה או הזזה יהי  יריסתב 

 ן פתיחה ידני. תריס גלילה עם שלבי תריס כנ"ל עם מנגנון חשמלי ומנגנו  ר יורכב ארגזדיו. בחדר ראות היצרןח והוהפת תודייה בהתאם למ הי

החוץ, לרבות במטבחים הפונים למרפסת שירות גם  יר לאוויר יש  רים ללא אוורוחבטריים ובמטסני ת, בחדריםשירו בחדרי - וויר החוץ א ל רוראוו  .ח

 ד לקיר החוץ לרבות רפפת כיסוי. אוורר מכני עבמ וידר מצצינו יבוצעלון,  ו בחא ו/ סגורה בתריס אם איננה

פתחים המשולבים בזיגוג  ןכית לומיניום.אהיועץ  ו/או יכלפ"י תכנון האדר פרופיל, גוון, עה םגד .םיניועשויים אלומ םמסגרות החלונות והתריסי  .ט

 . מחסום, ו/או קירות מסךקבוע המשמש כמעקה/

 "(, לפי תכנון האדריכל.שקופה או עמומה )"חלב ,תבטיחותי וכית זכ תותקן ,)באם יש חלונות( תיםו יר שו רחצה בחדרי  .י 
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ודרישות כיבוי    הנחיות יועץ הבטיחות עות, לפי  בו ק   ת ו או רפפ / ו   בדלת   ו/או סבכה   מכני ו/או אוורור  ן  יעשה באמצעות חלו   ( ן מחס   נרכש ככל ש )   המחסן   אוורור  .יא 

 . אש 

  בטחון/אש.סה לדירות בקומת קרקע יתכן ויותקנו דלתות הכבאות, בכניות ש חיות רלפי הנמהבניין: יאה צהי  ירה/ות בקומתדלת כניסה לד .יב

  ., אין לקבוע סורג קבועמה(דיירים בקוה ללור לשמש את כמא)בחרום  תיקומ כפתח חילוץ כרזהמו בדירה או חלון/ו "דממון חלב -ח חילוץ תפ .יג

 ג החלון/תריס, לרבות סוג הפתיחה וכיון הפתיחה.דות הפתח, סומיבינויים יתכנו ש  "פתח חילוץ"כ תושויות המוסמכבפתח שיוכרז ע"י הר בנוסף,

 2 -דלת וריצוף הממ"ד גבוהים כה סף חיצונית.  ,נגררת/חתיסה למרחב מוגן הינה דלת פלדה אטומה, הנפתנכדלת  :רףפיקוד העו שות לפי דרי  .יד

חסומים   ר מעוגלים בקוטרים שונים,פתחי אוורו ןוכ . חלון אלומיניום + זיגוגיסלכ תהנגרר ס"מ מעל מפלס הדירה. חלון פלדה כנף אחת, 

הפרעה   רוצ תיאוורור  תח הפוליד ע"ג הקיר   ,פיקוד העורף(לפי הנחיות )סינון אויר  מערכת תנהתק  רוק.בדיסקאות פלדה )פלנצ'(, וניתנים לפ

תקינתו והתקנתו  הרי ש מתקן הסינון,רה ע"י החביודגש שבאם סופק  (.2010)תקנות הג"א מאי  מקומית. מידות המערכת לפי מידות היצרן.

  ד העורף.פיקושהוסמכו לכך ע"י  בדיקת תקינות ואטימות נוספת ע"י הגורמיםייב ח יכש, הרו ע"ירוקו יפלכן אושרו ע"י פיקוד העורף, ו ו נבדק

בפועל התואם יגבר הביצוע על ו במפרט המכר לבין הביצוע בפוא/למניעת ספק יודגש כי בכל מקרה של סתירה בין המצוין בתוכניות המכר ו

 ות של פיקוד העורף.הנחיות מעודכנ 

אביזרים   הצורך בהתקנתעקב , "טונ "ם מבטאות מידות פתחיאינן ומשוערות בס"מ, בניה , הינן מידות 3ס' מ טבלהות בהמידות המפורט – מידות .טו

  מסך ינות/קירותמלבני דלתות/ חלונות/ויטר  של ,למיניהם ייםפרופילים היקפמשקופים ו ת וכןוי כגון: מלבנים סמויים ו/או מסגרות סמו משלימים 

   יה.והבנבתקנות התכנון רש כנדלפתחים אלו  ממידות/שטח,לא יפחת  יםמתקבלה תחיםל הפבכל מקרה גוד .)לפי הענין(

 

 

 טבלה זו. רחראה גם הערות לא - מתקני תברואה וכלים סניטרים בדירה – 4טבלה מס'  3.6
 

 מיתקן
 מיקום 

 הורים ותי שר מטבח 
 רחצה כלליר חד

 )אמבטיה( 
 אחר מרפסת שרות 

   כיור מטבח
 דת/כפולה( )בוד

ת  מידו 
 ()בס"מ

 --- --- --- --- ראה הערה )א( 

 --- --- --- --- א'  סוג 

 --- --- --- --- ראה נספח ג' ₪  י זיכו 

 כיור רחצה 

מידות  
 )בס"מ(

 --- --- משולב בארון  --- ---

 --- --- 3.3.3ף ראה סעי --- --- סוג 

 --- --- אין --- --- י ₪  זיכו 

 כיור לנטילת ידיים 
 '( ג'( )א)

  מידות
 )בס"מ(

 --- --- --- ראה הערה )א(  ---

 --- --- --- א'  --- סוג 

 --- --- --- אין ---   ₪ זיכוי 

 )ב'( וארגז שטיפה אסלה

מידות  
 )בס"מ(

 --- --- (בה הערה )אר (בערה )ראה ה ---

 --- --- א'  א'  --- סוג 

 --- --- אין  אין  --- זיכוי ₪  

 אמבט/ 

 )ב'( מקלחת

מידות  
 )בס"מ(

--- --- 
 ה יטאמב

 (בראה הערה )
--- --- 

 --- --- סוג 
בטיה  אמא' )

 ( חאקרילית או פ
--- --- 

 --- --- אין --- --- זיכוי ₪  

רים  למים קסוללה 
 כיור,חמים ל/

 )ג() ד( חמהמשט

 --- --- (גהערה ) ראה (גהערה )אה ר  (גראה הערה ) דגם 

 --- --- א'  א'  א'  סוג 

 --- --- ראה נספח ג' 'גה נספח רא נספח ג'ראה  זיכוי ₪  
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 מיתקן
 מיקום 

 הורים ותי שר מטבח 
 רחצה כלליר חד

 )אמבטיה( 
 אחר מרפסת שרות 

מים  סוללה לאמבטיה ל
 )ה( ים וחמיםקר

 --- --- (ג)ראה הערה  --- --- דגם

 --- --- א'  --- --- סוג 

 --- --- ספח ג'נראה  --- --- זיכוי ₪  

ים  למ סוללה למקלחת
 )ה( םקרים וחמי 

 --- --- --- --- --- דגם

 --- --- --- --- --- סוג 

 --- --- --- --- --- זיכוי ₪  

ה מכונת כביסל )קרים( חיבור מים
 )ז(חשמלת והזנ  לניקוזר חיבו 

 --- יש  --- --- ---

  לשרוול בדופן חיצונית 4תח "פ
כולל  , )ז(ביסהכמייבש מ  פליטת אדים
גנה ומשקולת ס התריהזנת חשמל, 

 . סגירה

 --- יש  --- --- ---

לחיבור  חיבור למים וניקוז, הכנה 
 )ח( םלי מדיח כ

 .(נה משולבת בניקוז כיור המטבחכהה)
 --- --- --- --- יש 

 --- --- --- --- אין  )ברז ניל(  רקרנק' מים למ

 --- --- --- --- 1 )הכנה(  )י(נקודת גז לבישול

 --- --- --- --- --- נה(כ)ה )י(מים נקודת גז לחימום

 

 : ואחרות טבלהל ערותה

 שה(.שצורף להסכם הרכי  רחבמסמך אבטבלה, או   צוין אם בפועל רק ב)הקיים 

קערה ס"מ או  40/60בודדת במידות קערת מטבח  -וכר יציג לבחירת הקונה: שטוחה. המ ה ן קערת מטבח בהתקנ: במטבח תותקיור מטבחכ (א)

ות לפי  דיבמ לי(:חצה שולחני )אינטגרכיור ר .סילי קוורץ/קוורץ גרניט/נירוסטה : חרס/ונהלבחירת הקרה הקעחומר . ס"מ 80/46 במידות פולהכ

 . ס"מ 25/40במידות  .חרס : (שהב"שבהנחיות מש באם נדר) לת ידייםכיור נטי  ע"י החברה. שיבחר פק,היצרן/ס

בעל קיבולת דו כמותי ) חרס :הדחה מיכל .נירוסטהבעל צירי   ,דכב :אסלה ה מושב( מונחתבלוק" )-נוואסלת שירותים תהיה מחרס "מ: אסלה )ב(

 . 1385עפ"י ת"י ליטר(  6 לארוכה שליטר ו 3ה קצרה של הדח

 סטר.  אמ"מ הומוגני, בעלת חיזוק היקפי, שלד עץ עם ציפוי פולי 3.5רילי בעובי  מחומר אק יהתההאמבטיה ס"מ.  70/170במידות  אמבטיה:

  צופה אמאייל.מ"מ לפחות מ 2.5לחילופין מפח בעובי  .ברזל מגלוון יכה מפרופיליתמ  ומיטתמילוי עץ בפינות  

 ית אחת( זרת יד )ויסות מים חמים/קרים בע מנגנון קרמי דו כמותי עלגם מערבל /מיקסר ביהיו בציפוי כרום ניקל, ד וחמים ות למים קריםללהסו כל   (ג)

 בכל דרישות התקינה הרלוונטית בארץ.  חמים העומדיםים למ  ותסדר 3לבחירת הקונה מתוך  ויכללו "חסכמים".

המטבח יהיה מסוג  רזעבודה או הכיור. בפרח והם ימוקמו על מישור משטח ה-מדגמים מיקס םיברזקנו יות בכיורי הרחצה ובכיור המטבח -

  ס"מ. 15עומק ס"מ  15חצה תהיינה גובה רס"מ. מידות ברז  25גובה  ס"מ, 20ברז נשלף במידות להלן. עומק 

 . יקלום נ בציפוי כר, מערבל מיקסרדגם:  :(באם נדרש בהנחיות משהב"ש) נטילת ידייםברז  -

ט  ונן מו ת למילוי האמבטיה וכן צינור שרשורי, מתלה מתכואה תחתיצי ס מהקיר, הכוללת יתותקן סוללה למים חמים וקרים, מיק :באמבטיה -

 לף.מזוס"מ לפחות  60ביל אנכי באורך והחלקה טלסקופי ומ

 .ניל יברזו: חיבור לביוב, כוללת ארגז/י שטיפת אסלהכיורים ו ת התקנ (ד)

 .לבן :תו ן הקבועגוו (ה)

 בדופן חיצונית  4"פתח , : הזנת חשמלהכנה למייבש כביסה קוז, הזנת חשמל.בור לני חיקודת מים )קרים(, נ :הכנת חיבור למכונת כביסה כוללת (ו)

 .נה ומשקולת סגירה כולל תריס הג, הכביסהמייבש מ פליטת אדים רוולשל

 קערת המטבח.  ןופ ב, ולסיברז והכנה לחיבור לביולמדיח כלים כוללת:  הכנה (ז)

 אביזרי קצה. לבד ללאב אחרת, צנרת נחושת באם לא נאמר: הכנה לנק' גז (ח)

 קת מהרשת העירונית. המסופ מים בטמפרטורהקרי : מים קרים (ט)

 = קרי ברז הממוקם על מישור משטח העבודה או הכיור.   רחפ קבוע. רוולש ךראש ברז הנשלף מתונשלף =  (י)
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  ם לקרים /חמים, בעזרת ידית אחת. ימ = ויסות)מיקסר(  מערבל

 או שניהם. ברז ו/אה, של מים חמים/קרים, לראש מקלחת ו/או לפיית יסה/יציכנונטרפוץ( = חלוקת )א דרך-רב

 

 ברצפה, ,הבניין( משותפים לכללו)בחלקם יתכן צנרת ופתחי ביקורת לקולטני ביוב  :אחר כל צורךל , ביזרי אינסטלציה נוספים בדירהא   3.6.1

 אש(.  וכמות, עפ"י דרישות כיבוי  )מיקום מתזי כיבוי,יתכן . יההאינסטלצ טת מהנדסבמיקום וכמות עפ"י החל, ירות או בסמוך לתקרהקב

 בין   להעברת גז וכבלי פיקודוצנרת  מפוצלו/או  יני מרכזין מ. ניקוז למזג יהצלפי החלטת מהנדס האינסטל ,קוםימב ארון למחלקי מים

 .  למאיידהמיועד , עד המיקום הבעיועד למהמיקום המ

 

 הערה:

או " עמודים או קורות"דמוי התקנת כיסוי מבודד ואסטטי ויצרו בליטות  יחייבו ידרשו(, ככל שבוי, )הצורך במעבר צנרת מים/ביוב/מתזי כי 

  .בסמוך לקירות ורצפהו/או ותקרה   בסמוך לקירות ,""ספסלים

ורת, ולכן  ק פתחי בי  תכן וידרשו י   ן ניי הבמהנדס האינסטלציה בקולטנים העוברים לגובה  תו והנחי  ,י בחשבון כי לפי הת"יש לקחת  ,בנוסף

 תחזוקה.  גישה לצרכי  צוע פתחי ביקורת אלו, אין לחסום אותם ויש לאפשרבי שיידרבדירות בהם 

 

  ארית, התקנתה תהיה בהתאםלומערכת ס נדרשהאות כל דין. תהיה לפי הורבאמצעות מערכת מים חמים לדירות הספקת  :מיםחימום    3.6.2

 .  579לדרישות תקן ישראלי 

ן  כנלת מאפשרהחימום עם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב זמן )טיימר( הכולל מפסק  הכוללרה יותקן מכל אגירה )דוד( ילכל ד     3.6.2.1

 לה. י ההפעמראש את זמנ

   חימום , יעשה חימום המים באמצעימצעות מערכת סולאריתאב ם חמים יין לא ניתן לספק מלדירות שלהם לפי הוראות כל ד   3.6.2.2

 . התקן קוצב זמן לחימום המים )טיימר( לרבותבתקנים הקיימים בעניינם. המים המסופקים באמצעותם עומדים שאחרים, ובלבד   

 המחמיר מבניהם. א יפחת מהוראות כל דין או מהמפורט להלן לפי גירה לנפח מיכל הא 3.6.2.3

 ;ליטרים 150 -חדרים 4,5,6בדירות  ליטרים, 120 -יםחדר 3 בדירת :תבקיבול למים חמיםאגירה )דוד(  לכי מ 3.6.2.4

      ס האינסטלציה.מהנד ןתכנו ליון לפי ע גג או בסמוך להשירות או במקום מוסתר אך נגיש כגון במרפסת  :מיקום הדוד 3.6.2.5

 כיור נטילת ידיים.  ,יהטבחצה, אמרקערות מטבח ו :ליםחיבור מים חמים לכ 3.6.3

 )בדירות הגן(.  .יש :י""דלברז    3.6.4

 מיקום לפי החלטת החברה(.)יש  :ה למונה מים לדירהנהכ 3.6.5

  PPR, .S.Pסגול, פקפלדה מגולוונת,   :חומר הצינורות: מים חמים וקרים 3.6.6

 : פלסטי או אחר.כיםפשפלסטי או אחר, : ן דלוחי   

  בדירה ממקור הספקת הגז ועד נקודת הגז חיר הדירה יכלול צנרת גזמ, יש: עד נקודת הגז במטבחהגז ו  רה ממקו ירצנרת גז בד 3.6.7

   .הראשית במטבח וכן הכנה למונה גז דירתי

 : יש. נה גז לדירההכנה למו  3.6.8

 

  הערה:

או במיקום  ,כנית המגרשר בתאורש והמתבתיאום עם חברת הגז ובמיקום הקיים במג םקרקעי/ים מרכזי/י  צובר/ים תת ידור באמצעותס

 . ההצורך תינתן במגרש זיקת הנאה מתאימה לחברת הגז, לעניין הנחת צנרת הגז ותחזוקת יקבע ע"י החברה. במידתשאחר 

י לם או צנרת של מערכת גז מרכזית שנועדו לשמש את כל בע, מיתקני1969 -"ט מקרקעין, תשכק הה )ב( לחו59מובהר בזאת כי בהתאם לס' 

 . המשותף  רכושחלק מהלמעט מיכל, מונה או וסת הניתנים לפירוק, יהוו  או חלקם, תו הדיר
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 (טבלה זו אה הערות לאחר )ר מתקני חשמל ותקשורת – 5טבלה מס'  3.7
 

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

 מיקום 
 נקודת מאור 

 ,תקרה /קיר
 כולל מפסק 

 תקע  בית
 רגיל 

 תקע  יתב
יל, דרגת  גר

 הנהג
44IP     

 תקע  בית
 במעגל  כוח

 נפרד

 נק'
 ;הטלוויזי 

 ;תקשורת נק'
 .נק' טלפון 

 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 לדירה  יסהכנ
 מבואה  או 

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 אינטרקום  -

  חדר לק תאורה מפס  -
 . מדרגות 

כולל   דירתי לוח חשמל  -
 סגירה )ניתן שיהיה בסמיכות 

 ( בואהלמ לכניסה או
 . ת כולל שקע רשו ארון תק  -

 טלפוניה/טלוויזיהארון  -

 דיור  חדר
 אוכל ופינת

2 3 - 

 
 
1 

1 

תוספת    -יס חשמלי רתתוכנן  
חשמל להפעלת   נקודת

   התריס 
 ( שמש )ראה גם מרפסת 

 - - - 1 1 פרוזדור 

מ'   3ך מעל פרוזדור באורב
וזדור הכולל פניית  או בפר 

נקודות מאור לפחות    2"ר", 
 ף. + מחלי 

 1 ח מטב

 
 
 
4 2 

כ"א במעגל   ,3
 נפרד, עבור: 

מדיח, תנור, מקרר  
זי עבור  תלת פא  1+

 כיריים חשמליות 

- 

  ום בתי התקע יהיה מעלקי מ
משטח העבודה ככול  

האפשר ובהתאם לתכנון  
  בתי התקע עבור  .המטבח

ועבור    ריים חשמליותכי 
מו מתחת  המדיח ימוק

 למשטח העבודה. 

 1שינה  חדר
 עיקרי  

 ( הורים)

1 
פסק  מ  כולל)

 (  מנורהל  מחליף

4 
)שניים ליד  

 המיטה( 
- 1 1 - 

 ממ"ד
פי  נורה ל מ

הנחיות פיקוד  
 העורף

 לפי תקנות פקע"ר  1 1 - 3

 כללי חדר רחצה
 )אמבטיה( 

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

 תנור( לבית תקע  )
- 

+  חימוםתנור  ת תקע לבי 
התקן קוצב זמן הכולל מפסק  

מיקום עפ"י  לדוד השמש ב
 התכנון.  

  כן+ מפסק הי י מכנ  רור אוו 
 שנידרש 

 

 - - - - 1 םהורי  שירותי 
 ון, בהעדר חל

הכנה לנק' אוורור מכני +  
 ן שנידרש. כימפסק ה

 מרפסת שרות 
1 

 ם( )מוגן מי 
- - 

2 
  44IPבדרגת הגנה 

למכונת כביסה  
 ש ולמייב

- - 

 שמש  מרפסת
1 

 )מוגן( 
- 1 - - 

כולל תריס חשמלי + מפסק  
 פתיחה ידני.   + מנגנון 

 מחסן
 ( צמדו השכל )כ

1 - 1 - - 

כאשר מדובר במחסנים  
אין   שאינם צמודי דירות, 

מניעה מבחינת משהב"ש  
ל של כל  מששהזנות הח

המחסנים  יחוברו למונה  
ותף ונפרד למחסנים  מש

ה  בלבד או לחילופין יותקן מונ
להחלטת  ד לכל מחסן, נפר

 המוכר ועפ"י בחירתו. 

 כביסה  מסתור
 ם()באם קיי 

- - - 
1 
 ( ן למזגנה )פקט הכ

- 
 
- 
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  ות לטבלה ואחרותערה

 מ"מ.   2.5עם כבלים ובר ישירות ללוח למפסיק זרם נפרד חמ, על גבי מעגל חשמלי נפרדבית תקע = "בית תקע כח במעגל נפרד"  (א)

  פרד(.נבשקע כל תר בפנל אחד, נספר )שני שקעים או יו  קן חשמלי הניזון מזרם חשמל רגיל.דד לחיבור מתבו  ע"= "שק בית תקע מאור )רגיל( (ב)

 ממ"ר לפחות.  1.5ר יבוצע בכבלים בוהחי

 םקעיש יכול להיות מחובר עם עוד ניזון מזרם חשמל רגילה לחיבור מתקן חשמלי  עם כיסוי, יםמ  מוגן שקע בודדמוגן מים:   אור )רגיל(בית תקע מ  (ג)

 ות. חפ"ר לממ 1.5ר יבוצע בכבלים החיבו קעים או יותר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד(.שני שקרי )

  –ויזיה בין מחשבים, נקודת טלו –ת תקשורת דומפלט לחדר וכוללת נקודת טלפוניה, נק נקודות, מגיעה קו 3  לויזיה תקשורת וטלפון =ט נקודת (ד)

ור הדירה לרשת  ללא חיבת שידורי כבלים. הכול כנדרש על פי כל דין. לחיבור לקליטות שרחיבור לקליטת שידורי חובה, כאמור, ואפ

 כולל כיסוי.  1מודול  55וקופסא  שורת ועד נקודת ההכנה בקירהתקשורת תכלול צינור וחוט משיכה מריכוז התקת רנט. נקודטנאי /םוניהטלפ

 כולל נקודת הדלקה אחת. ארמטורה(,  /הילא  -ית נורה על גבי קיר או תקרה )ללא נורה וכיסויבנקודת מאור  (ה)

לכמות   וספתושאינם ת' הבתקרה או קיר(, המצוינים בסעיף ) דות המאורוקשל נ קהור בלבד לאופן ההדלתא  נקודת מאור הדלקה כפולה= (ו)

 '. היף עסמאור המצוינות בה נקודות

בדרגת הגנה  יזר הקצה מוגן מים ל נפרד אך אבחשמ ל בית תקע מוגן שאינו בהכרח במעגאו אחר=  IP44ה עם דרגות הגנרגיל בית תקע  (ז)

 גבוהה.

יכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה  הכנה לנק' תקשורת )מחשב( מר וט משיכה בלבד.וח"שרוול"( ) צנרתה ללא צוין אחרת הכוונ באם "הכנה"=   (ח)

 .בקיר

לא "תנור להט" )ספירלי(.  "מפזר חום" ו (,יריותקן )באחריות הדימעל דלת חדר הרחצה ם נמצאת באם ההכנה לתנור חימו נה לחימום =כה (ט)

 נור חימום כוללת שקע מוגן מים. לתההכנה  ה.רבי החע" י חימום לא מסופקיםלמניעת ספק יודגש כי אמצע

דליקים/מכבים את אותה/ם  ריחוק ביניהם, אך מי אביזרים נפרדים שונים הנמצאים בנ שה/ות מאור הניתנות להדלקה/ כיבוי, מנקוד =חליףמ (י)

 מאור.  ות/דהנקו

כיריים. הנקודה תחובר ישירות  ל ם המתוכנןוקת לממתחאזית בארון המטבח, תותקן נקודת תלת פמגורים הכוללת חיבור תלת פאזי=  בדירת (יא)

 שקע והמפסק בלוח החשמל הדירתי. דה תכלול את כל החיווט לרבות בית וק. הנ2.5/5י בלוח החשמל ותחווט בכבל למפסק תלת פאז

 

   .יש: ת מאורו ת: בכל קומה: נקוד י מבואה קומת ות/דרג חדר מ 3.7.1 

ם אין  )באאו חדר המדרגות  קומתית לקת אור במבואההדך הדירה לו תצן מלח יש. חצני הדלקת אור: ל יש. גופי מאור:

 . ש, לתאורת חדר/י מדרגותי  .)משותף( שעון שבת יש. :מבואה(

 י. כולל כיסו 1מודול  55עד נקודת ההכנה בקיר וקופסא וכוז תקשורת מריכה נקודת התקשורת תכלול צינור וחוט משי :לפון חוץ ט 3.7.2

 או אחר לפי החלטת החברה., זמזם ליל:צ .חצןל :פעמון: סוג 3.7.3

 . י, לפי דרישות הת"סטנדרט  :: סוגקה/שקעאביזרי הדל 3.7.4

  )כולל שקע רגיל(,דירתי  ולוח תקשורת (דעתילפחות לצורך הרחבה ב מודולים 6-רת מקום פנוי ל)כולל השאדירתי  לוח חשמל 3.7.5

 יש.  :פחת י מפסק ל.החשמ פי תכנון מהנדסל מיקום: .יש :בתוך הדירה

   כולל קוצב זמן. יש. :חשמלי שמש/מים,  נקודת חשמל לדוד 3.7.6

 אמפר.  3×  25פאזי: תלת  :י תרגודל חיבור די  3.7.7

מערכת אינטרקום בדלת הכניסה  ל ת וחיצוניתפנימיותשתית ן, הכוללת פעמו  מערכת אינטרקום. : ישמערכת אינטרקום 3.7.8

ת שמע/דיבור באחד מחדרי מבואה או בכניסה לדירה, וכן פומיב דת האינטרקוםוקקם את ניש למ מיקום: .הראשית לבניין

 המגורים בדירה. 

 ן. : איוספת במעגל סגור )נפרדת(מערכת טלוויזיה נ  3.7.9 

  2010-ע( תש"3ק' )מס' מיתקן לאנטנות ת קליטת טלוויזיה רב ערוציתל בור לכבליםלחי ההכנ :יהויזטלו ת שידורי הכנה לקליט 3.7.10 

 :  799לפי תקן ישראלי, ת"י  קן לאנטנות לקליטת שידורי החובה,תיניין יותקן מ בב

 . "א(וידואלית )אקקליטה משותפת )אק"מ( ומיתקני אנטנות לקליטה אינדיומיתקני אנטנות ל                   

הסדר אחר  םחובה אם קיי ה ת שידורילאנטנות לקליט ת רשאית לפטור את החברה מחובת התקנת מיתקןמיועדה המקוהו 3.7.11 

 ניתן לקלוט שידורי חובה בלא תשלום. המבטיח שבכל דירה יהיה  
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 : תקנים אחריםמי  3.7.12 

ת שירות, יש  פסהפונים למרבחים בות במטלר שיר לקיר חוץדרי שירות, בחדרים סניטריים ובמטבחים ללא אוורור יבח -

   ת כיסוי.פפלרבות רכני לקיר חוץ, להתקין צינור מצויד במאוורר מ

ת החשמל הישראלית  ל הדירתית. המערכת תתאים לחיבור תלת פאזי ולרשרכת לניטור ולבקרה של צריכת החשמעמ -

 זנת תעריפי החשמל המשתנים. הותאפשר 

זרם  )שלושה חיישני סת כל רכיב המודד זרם חשמליבסתית אשר מתהדיר ח החשמלבלויחידת מדידה  :המערכת תכלול

 טי המקבל ומעבד את הנתונים בצורה מקומית ומציגלשידור אלחוטי, צג דיגיטלי אלחו  תר , יחידת תקשו(יתלת פאזעבור לוח 

  מ' 1.5ה  ובגובם נגיש  מקוב את הכניסה,/ במבו הצג יותקן בפנים הדירה בסמוך לדלת הכניסה .אותם בצורה ברורה

 הכספית.   םתואת עלו ט"ש(וק)ב טברתוהמצ  השוטפת יההצג יציג לפחות את נתוני צריכת האנרג צפה. הרמ

 .3.5 בלת פתחים סעיף ראה גם בט חה ידנילרבות מנגנון פתי, ים/נקודת חשמל להפעלת התריסחשמלי כולל  ים/תריס -

 

 דירה: מתקני קירור / חימום, ב   .4 

 ן. אי  י מרכז  מיני  דירתי  אוויר זוגמי  4.1

    :לתכלו שרא ,פאזי תלת יתסטנדרט  אחת מרכזית מיני למערכת הכנה

 פיזור המאפשר אחר או במיקום המסדרון או האמבטיה חדר תקרת לתחתית בצמוד למאייד תוכנןמ מיקום .1

 ;הדירה חלקי לכל וקצר יעיל אוויר

 הרצפה  במילוי ונעה כנסת בקירמו חשמלי קודופי תנחוש רתצנ של "צמה"ת בולר הנדרשות התשתיות ביצוע .2

 המאייד וזניק 2.5* 3נפרד  מעגל כוח שקע ,הבעהמתוכנן למ םוקהמי ועד למאייד מתוכנןה המיקום בין

 עד ,גבס בלוח כיסוי באמצעות הסתרה יכלולייד  למא "צמה"ה מוצא .הכביסה לניקוז מסתור או רצפה למחסום

 .עלבפו המערכת תלהתקנ

 .קיר המסדרון על התרמוסטט למיקום עד המאייד ממיקום קיר ודיק לפ ריק וולשר  נתהתק 3.

 .אוויר מיזוג סמהנד ידי על המערכת לתכנון בהתאם היהי ההכנות םוקמי .4

 .המעבים / מעבהה למיקום ומוסתר מוצנע מיקום 5

להתקנת מזגנים   רת ניקוז כהכנהצנתבוצע גם  מטבח(ותים והשיר דרי הרחצה, הבכל אחד מחדרי הדירה )למעט בח .: איןמזגן מפוצל  .24

 ר ובמילוי הרצפה ומוצאה יהיה חוץ לחדר. צנרת הניקוז תוסתר בקימ יבוצע ניקוז יתגן הדיר צל(. למרחב המועיליים )מפו

אביזר  ר עם רת יוסתהצנ. מקום מוצא  ן מתחת לכיור, הכול בהתאם לתכנון מהנדס האינסטלציהאו לחילופין לסיפועד מחסום הרצפה  

 מתאים וסגור עם פקק.  תיחרוש

צעות מערכת מיני מרכזית אחת כאמור, תבוצע אינו מאפשר מיזוג לכל חלקיה באמ הריר תכנון הדי וו יזוג האקביעת מהנדס מ ככל שעל פי          

 יקוז מים.נ  ת גז וצנרת, צנררת חשמלצנ נדרשות לרבותמפוצל/ים ליתרת חלקי הדירה שתכלול את כל התשתיות הף הכנה למזגן/נים בנוס

   .ןי אבבניין: ממערכת מרכזית  מיזוג אויר דירתי הניזון   4.3

   .איןדירה: ימום מים וחימום הירתי עם רדיאטורים למים, בעלת אפשרות להפרדת חכת הסקה הפועלת על ידי תנור גז דרמע  4.4

 מום הכוללת שקע מוגן.חיה לתנור נקוד צעיה תבובטדרי המקלחת ואמבח. : איןחימום הפועל בחשמלתנור   4.5

 : אין. לייםקונבקטורים חשמ  4.6

 .: איןקק"ל/מ"ר 120-80 ,רצפתי ום תת מי חמערכת   4.7

 : אין.קנים אחריםמית  4.8

 

 :  ת בדירה, במחסן סידורי כיבוי אש ובטיחו * .5

 .: ישאם נרכש()ב במחסן  .הכבאות י רשותע"דרש יככל שי: הבדיר מערכת כיבוי אש אוטומטית )ספרינקלרים(: 5.1  

 .תע"י רשות הכבאו דרשיככל שי: גלאי עשן  5.2  

 יש. רחב המוגן )ממ"ד(:מרכת סינון בעמ 5.3 

 



 יתר בניה המותנה ב
נויים רק ל   נערך מפרט    ע"י רשויות התכנון   פני קבלת היתר וכפוף לשי

 

                        _______ ____                                            _ ___________ 
 תימת המוכר ח                                                            חתימת הקונה           

 

   , ג' ב',  'אחים נספ

 28  מתוך  23 'עמ 07.10.2021תאריך: / 12משהב"ש מהדורה   -מפרט מכר למשתכן / *A2 דגם   /חדרים   3ת דיר /205,206 מגרשיםיעקב  באר    בע"מ/זוהר וצפריר שרבט  ניה/מסד לאיכות הב

 

 פיתוח ושונות:עבודות  .6

 חניה  6.1 

      : בתחום המגרש;כולםי היתר הבניה. לפ: לכל הבניינים כל מקומות חניההסך  6.1.1   

 ין. א(: רט)לפ חרם איות במקו חנ    

 ין בתוכנית המכר. צוכמ: םו מיק ניההבלפי היתר : חניות מספר : יש,חניה לנכים )פרטית/משותפת( 6.1.2  

   גת תג נכה רשמיתר, תימכר לרוכש דירה נכה )עם הצי ית המגרש/סביבה/פיתוח ובנספח החניה לה חנייה לנכים כמסומן בתכנ 

 בית וגם לדייר שאינו נכה.דירי הן כלל בי נכה, וכשמטעם משרד התחבורה(, ובהעדר ר 

 .  2.11ראה סעיף מקורה:  ניההח רצפתגמר  6.1.3

 יש. : לחניה מהכביש שהגי  6.1.4  

 ית המכר. נ : לפי סימון בתכמיקום  אחת לפחות.: ירהמספר חניות לד  6.1.5  

   אין. :חניהלבכניסה מחסום  6.1.6  

 פיתוח המגרש  6.2 

 ת החיצוני הרחבה .יןיבנל  הכניסה למבואת עד מהרחוב חיצונית כניסה רחבת תתוכנן שהמגר בתחום ת:ני רחבת כניסה חיצו    6.2.1

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

 . הניתן בעל גוון בהיר צוף יהיה ככלהרי בן טבעית/א : בטון/ אבנים משתלבות/: חומר גמרמדרגות/שבילים 6.2.2  

 . נים משתלבות/ אבן טבעיתבא: מר גמרחו .: ישמשטחים מרוצפים 6.2.3   

 גינון חסכוני במים בהתאם  )על פי תוכנית אדריכל הפיתוח( .יש :צמחיהמצורפת(.  )על פי סימון בתכנית .יש: חצר משותפת 6.2.4  

  .להנחיות משרד החקלאות    

 )לא עצים  דבדודים בלמעל תקרת בטון מותרת שתילת צמחיה בעלת שורשים ר )כולה(. בטון.תקרות מעל  חצר,   

  (.ולא צמחיה עמוקת שורשים   

  יש. :מערכת ממוחשבכולל ראש  במגרש  השקיה מערכת 6.2.5  

 לשטח  ונהחלקה( הכו/להכומעל תקרה , )חצרלפי תוכנית המכר  :מחדריציאה לחצר ; יש:  חצר, צמודה לדירות הגן  6.2.6  

 ערכת השקיה.  לא מגונן וללא מ   

 יעשה ע"י הרוכש בעת  מים משולי הבניין ( רחקתקוז פני הקרקע בחצרות פרטיות )להי נשיפועי  : סידורהערה   

 .  רטיתסידור הגינה הפ    

 , שוחות וכו'( צנרת,מרזב/ים, )חלחול , יםביוב ומ, גזות, יתכן גישמה/:  לדירת גן  פירוט מערכות משותפות, בחצר הצמודה 6.2.7  

 (.שלא בהכרח יוצג בתוכנית המכרו ןהעניי י)הכל לפ כיבוי קשורת,תחשמל,    

   יציאה נוספת ככל שיש מ'. 2.5ובעומק לפחות של  מ"ר.  7-לא פחות מבשטח : יש, משטח מרוצף בחצר הצמודה לדירת גן  6.2.8  

 ס"מ מכל צד.  30אה בתוספת מ' ולפחות ברוחב פתח היצי 1.20נימלי של מיק רוצף בעוממ משטחלחצר הפרטית יהיה    

 תר הבניה ודרישת הרשויות.  לפי היחומר:  : ות של המגרש/בחזית רגד 6.2.9  

 . ולפי קביעת החברה  אושרתתוכנית הפיתוח המ לפיבגובה ממוצע    

 . ןאי : (בחלקה קומה פתוחהלשת )קומת עמודים מפו  6.2.10  

 

 שותפותמ ותמערכ .7

 מערכת גז:  7.1 

 המתואר בתוכנית   ובמיקום ,, בתאום עם חברת הגזקרקעי -ז תתג י/צובר תבאמצעו סידור מרכזי ספקת גז:הכנה לא   7.1.1  

   הנאהת וזיק נהדת הצורך תינתבמי המקומית. עפ"י דרישות הרשות ו/או בע ע"י החברהאו במיקום אחר שיקהמגרש או הבניין    

 הגז. הינם בבעלות חברת ,הגז כאמורמובהר בזאת כי צובר/י   ת הגז ותחזוקתה.נרצ להנחת    

 ;יש: מרכזי לדירה ממקורצנרת גז  7.1.2  

 (.3.6סעיף ) 4ראה טבלה : קוםמי : יש. צנרת אספקת גז בתוך הדירה 7.1.3  

 :סידורים לכיבוי אש 7.2 

 רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. "י ע ככל שידרש :רגותי מד/ת להפעלת לחץ בחדרמערכ 7.2.1  

 כיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.ע"י דרישות רשות ה שידרש ככל: םי רו ות/פרוזדבמבואמערכת ליניקת עשן  7.2.2  
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 ת. וי והנחיות יועץ הבטיחוע"י דרישות רשות הכיב ככל שידרש :זים )ספרינקלרים(מת –בוי אוטומטית מערכת כי  7.2.3  

 ות. חיטיועץ הב  דרישות רשות הכיבוי והנחיות : יש. לפיוי לרבות ארגזי כיבוי ותכולתן כיבת עמדו  7.2.4  

 ע"י רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.  שככל שידר גלאי עשן: 7.2.5  

 םפי טחים משותשבוי בי )הידרנטים( וארונות כ , ברזי כיבוי אש כיבוי ו  גילוי  מערכותהכבאות, לרבות כל סידורי הערה:      

 רשות הכבאות. מיקום וכמות לפי דרישות  פרטיים, או     

 יש.  :םי נ ו בחני ולץ אוורור מא  7.3 

 אין. : )להזנת הדירות( מרכזיתמערכת מיזוג אוויר  7.4 

 . אין מוש הדיירים:אויר בחדר/ים לשי  מערכת מיזוג 7.5 

    הכניסה דלת ליד הקרקע בקומת ימוקמו רדואה  תיבות ום:ק מי  י.לדואר שגו  1וועד הבית, ל 1לכל דירה,  :תיבות דואר 7.6 

 . 816י"ות ובנייה תכנון תקנות לפי םוי אלומינ  תחזי בעלות ויהיו  ,בנייןל   

בבניין   הדייריםחדר/ים לשימוש כלל  בחלקים משותפים(,)ערכות תאורה מאגר מים, ממים,  ת: מערכות סניקה ומשאבומיתקנים אחרים 7.7 

 ים.צ עוננים והיתוכנית המתכלפי  יקום וכמות:מ  .וכו'  סמוכים לטובת הבניין בבניינים או ם,נים סמוכיית בני ולטוב  

 

 ית חיבור המבנה למערכות תשת .8

 לפי הנחיות הרשות המקומית.: חצרל  נפרד ה מיםמונ: יש; לבית אשי רמונה מים : יש; חיבור לקו מים מרכזי  8.1  

 . יש  חיבור לביוב מרכזי: 8.2  

 ; יש. בהתאם להוראות חברת החשמל ,ן לרשת החשמלייבנחיבור ה  8.3  

 . הטלפונים חיבור הדירה לחב'כולל הבניה )בקשה להיתר(: לא תכנון ובהתאם לתקנות ה  :הטלפונים תשבניין לרהכנה לחיבור ה 8.4  

   (.3.7.10 יף הכנה בלבד )ראה גם סע .אין (:אינטרנט/ה)טלוויזי חיבור הבניין לרשת תקשורת  8.5  

 פועל עבודות שביצועם בבמחיר הרכישה.  םילכלוישה, ומכים, ניקוז, דרכי גירות ת: כביש, מדרכה, קפיתוח כללי הגובל במגרש 8.6  

 החברה.יעשה ע"י הרשות המקומית אינם באחריות   

 . בלבד( 1,2בבניינים ) -דחסנית : מיכלים ניידים,מיחזור /שפהבחדר א 8.7

 . יש :אשפהמיקום למחזור 

 .קומות בלבד יבבניין רב  ,יש :בקומות המגורים קומתי  ופתח)שוט(  פהאשמצנח 

 . הרשות המקומית י"ע :וי אשפהפינ

 

 )בכל מגרש(  רכוש משותף .9

 : תיאור הרכוש המשותף 9.1 

 באם סומנו כמשותפים בתוכנית המכר. : תפיםמקומות חניה משו  9.1.1   

 . אין: (חלקית וחהפת ,ועמודים סהי ת כנ)קומ חלקית קומה מפולשת 9.1.2   

 בחברה.לפי החלטת : צמודים לדירות מחסנים שאינם 9.1.3   

   ;מ"ר 14-לא פחות מ בשטח: :5,6ניינים בב; מ"ר 20-בשטח: לא פחות מ :1,2בבניינים . יש: מבואה )לובי( בקומת כניסה 9.1.4   

 יש.  : מבואה )לובי( קומתית 9.1.5   

 ;  1 :5,6בבניינים  ;2 :1,2נים יי בנב(: )מספר תדרגו חדרי מ 9.1.6   

   ;1  :5,6בבניינים ; 3 :1,2בבניינים : תו י לעמספר מ; : ישמעליות: יש; פיר מעלית 9.1.7   

 יש.הגג:  על ידי מיתקנים עלהחלק התפוס  פחות: לגג משותף 9.1.8   

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

 אין. : משותף יםוד חדר ד 9.1.10   

 אחר שתדרוש רשות מוסמכת   תקןוכל מי,  מערכות סולאריות :( כגוןתופ שותמ או/ויש מערכות טכניות )פרטיות : מיתקנים על הגג 9.1.11  

 . על פי כל הדין   

 . ; יששטח ללא גינון  : יש.ושטח פתוח בתחומי המגרש חצר 9.1.12   

 ור אשפה וחדרים טכניים, מרכז מחז רתכות לרבות תקשוחדרי מער: ינם רכוש משותףשהת פים של הבי סם נו מיתקנים וחלקי  9.1.13   

  מכר. ה מסומנים כרכוש משותף בתוכניותהים במפרט זה, כמפורט בפרקים אחרומתקני אשפה ו   
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 שאין להוציאם מהרכוש המשותף:  (מיםיבאם קי) םחלק/י  9.2 

 ט(., )מילו י מדרגות/חדר 9.2.1  

 ית.טכנה קומ 9.2.2  

 גישה לחניה משותפת. 9.2.3   

 לובי בקומת כניסה.  9.2.4  

 י. תמו ק לובי  9.2.5  

 על הגג. המשותפים() המיתקנים השונים גישה מחדר מדרגות אל 9.2.6  

 אל חדר מכונות.גישה מחדר מדרגות  9.2.7  

 . תפים()משו  קומתי לחדר/ים טכני/ים גישה מחדר מדרגות או מלובי  9.2.8  

 .על הגג םמשותפי  התפוס על ידי מיתקנים –חלק הגג  9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

 ים בדירות(. יש מרחבים מוגנ -)אין ."ק /מקלטממ 9.2.11  

 משותף. ככל שיוגדרו ע"י החברה כרכוש חדרים טכניים וחלקים עט חניות פרטיות, קומות חניון למ: חלק אחר 9.2.12  

 

 בית משותף  9.3 

 משותף או בבית   תיבר דירה בחוק המכר דירות(, המוכ –לן )לה  1974 – דלחוק המכר )דירות(, התשל" 6ף עיבהתאם לס ()א  

 של התקנון המצוי    ל או משנה הוראהלהחיל על הבית מבטשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו המיועד להיר     

 ו עניין; ואלה העניינים:אות המכר פרטים על במפרט או לצרף לחוזהול כללן, חייב לים להניין מן העניינים המנוי המתייחסת לע    

 חלק מהרכוש המשותף; תאצהו (1)    

 רו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה; שיעו (2)   

 וצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו; שיעור ההשתתפות בה  (3)   

 שותף; המ יתר ניהול הבת בדבסדרי קבלת החלטו (4)   

 ר דירות; כמ ה )א( לחוק3כון בצו בדרך האמור בסעיף כל עניין אחר שקבע שר השי (5)   

 מור בחוזה המכר, כמי שהתחייב  יראוהו, על אף הא  קטן )א(  טים על עניין מהעניינים המנויים בסעיף מוכר שלא מסר פר )ב(  

 .  ותף משה על הבית יחולוהמצוי לגבי אותו עניין שהוראות התקנון     

 

 צמוד לדירה: שיעורו של החלק ברכוש המשותף ה 9.4

 . לשינויים בהתאם לדרישת הרשויות ף ו פכרקעין ובבהתאם לחוק המק

 

 סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית: 9.5

 . 1969 -וק המקרקעין התשכ"טיה על פי הקבוע בחיה 

 

 :אליו שר בקהמחויבים  רותיםוצאות הבית המשותף ובשי שיעור ההשתתפות בה 9.6

 נויים בהתאם לדרישת הרשויות בהתאם לחוק המקרקעין ובכפוף לשי 

 הבלעדית של החברה.משותף ויוצמדו לדירות בבית המשותף לפי קביעתה שבתחום המגרש מוצאים מהרכוש ה היחנ ה עמדות .א

  החברה. של לעדיתת המשותף לפי קביעתה הבהמחסנים יוצאו מהרכוש המשותף ויוצמדו לדירות שבבי .ב

 לעיל(.  9.2.9ות וגגות )למעט החלק כאמור בסעיף מרפס .ג

 א מהרכוש המשותף.  צו מ (יש במגרש)ככל ש חדר השנאים .ד

 

 ותף. סמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשמ ספח א' נ

   .ת כלליותהערו נספח ב' 

 . זיכויים טבלת       נספח ג'
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 ת והדירולנציגות בעלי  הים שיועברו לקונמסמכים נוספ – 'נספח א 

 

 ק בלתי נפרד של המפרט:תוכניות אלו יצורפו כחל 10.1  

 דירה. הצוניות( של )חימידות של כל חדר ומידות כלליות הכוללת  1:50 -מ בקנה מידה לא קטן הדירה  תתכני 10.1.1   

 מה. המשותף בקורכוש ההכוללת סימון  1:100 -ן מבה נמצאת הדירה בקנה מידה לא קט התכנית הקומ 10.1.2   

 בקומה. ותף וש המשכ רללת סימון ההכו 1:100 -מידה לא קטן מ תכנית קומה טיפוסית בקנה 10.1.3   

 הרכוש המשותף   ןהכוללת סימו 1:100 -בקנה מידה לא קטן מ רתף תכניות קומת כניסה/ קומות מפולשות; קומות מ 10.1.4   

 . 1:200קנה מידה ל וקטןבצילום מ  ן לצרף ת; תכניות אלו ני ושטחים דירתיים מוצמדים   

 . 1:100 -מ  קומת גג בקנה מידה לא קטן תכנית 10.1.5   

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

 ודות. מ וגינות צ

 

 ן לרבות על פיבהתאם לכל דיהגימור, שיש למסור  ירלחומת וורכלכל המע שוושימ אות תחזוקהבעת מסירת הדירה יינתנו הור 10.2  

 : ןידירות בעני  חוק המכר   

 לתחזוקת כל רכיבי הדירה על גימורם. פעולות שוטפות  א()   

 מיזוג אוויר,   מערכותמערכות בטיחות, ותקנות בדירה לרבות מהשירות ה מערכות  כוללת ותחזוקה מונעת שלתחזוקה  )ב(   

 וכיוצא באלה. תו מכנימערכות אלקטרו   

 ת. ו שיות, אם נדריון ביקורות שוטפות ותקופתתדירות ואפ  )ג(   

 . טלפון ליצירת קשרספק ומספר ת שמות יצרן/תקנים בדירה, לרבו ודות אחריות של ציוד ומערכות המו מפרט טכני ותע )ד(   

 

 ימור של  של המערכות וחומרי הג אות תחזוקה רות וה תכני   ה בבנייןנו מסרת הדירה הראשהמוכר ימסור לרוכש דירה אשר לו נ  10.3  

 עניין: בהמכר דירות  ק פי חו ין לרבות עללכל ד םאה למסור בהתהבניין שיש חוב  

 ימורם. ת כל רכיבי הבניין על גפעולות שוטפות לתחזוק )א(   

 מעליות, מערכות מיזוג   ,תטיחו מערכות בלרבות  ןהמותקנות בבניי השירותוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות זתח )ב(   

 באלה.וצא י, מערכות אלקטרו מכניות וכאוויר   

 אם נדרשות.  רות שוטפות ותקופתיות,אפיון ביקודירות ות )ג(   

 ן ליצירת קשר. ם במבנה, לרבות שמות יצרן/ ספק ומספר טלפויד ומערכות המותקנ ותעודות אחריות של ציו   מפרט טכני )ד(  

 מיליה. יספקומספר  לרבות מספר טלפוןנים של הבניין, המערכות והפיתוח נ כהמת רשימת צוות )ה(   

 חות  מל ותקשורת, מערכות בטיחשות בלבד של אינסטלציה סניטרית, ( למערכות המשותפ AS MADEיות עדות )תכנ ו()   

 ש הדירה האמור  כועל רחיה בכתב ולפיה נסמכים האמורים ההמוכר יצרף למ לקטרומכניות במבנה ובפיתוח.אומערכות    

 מינויה. נה שתמונה( מיד עם)הראשו תבעלי הדירו ציגות הזמנית או הקבועה שללמסור אותם לנ   
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 הערות כלליות ואזהרות   –נספח ב' 

 הערות כלליות למבנה ולדירה 

   ישראלי,ה כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות תקנות התכנון והבניה והתקן  .1

 . 2010-( תש"ע3לאנטנת תק' )מס' מיתקן  .2

 : מיתקני אנטנות לקליטה משותפת )אק"מ( ומיתקני אנטנות         799טת שידורי החובה, לפי תקן ישראלי, ת"י יללאנטנות לק בבניין יותקן מיתקן              

 לקליטה אינדיווידואלית )אק"א(.              

 להמבטיח שבכ קיים הסדר אחראם  מיתקן לאנטנות לקליטת שידורי החובהמחובת התקנת החברה לפטור את  רשאיתהוועדה המקומית  .3

 .דירה יהיה ניתן לקלוט שידורי חובה בלא תשלום

ן הן  הכאמור יכוסו בתקרה קלה ו/או סגירה אחרת וישנו את צורת ו/או גובה החלל בגז וכו'  מיזוג, חשמל, תקשורת, מים, ביוב,ן: כגומערכות  .4

 עוברות. 

)ברזל( וכן התחמצנות מינרלים   ,"עיניים" ם, גוון, גידים,קרבדלי מון: היתכנו תופעות טבעיות כגובכפוף לתקנים, אבן טבעית, בריצוף וחיפוי ב .5

 המקצוע  ולכללי התקינה לדרישות בכפוף  הכול .מוי חלודהת בכתמים דוהמתבטא

ת בחיפוי קירות ו/או שיפולים לא יבוצע קיטום פינו . תקנים הישראלייםא פחות מהנדרש בלבחיפוי ובריצוף יעשו מרווחים )פוגות( במידות  .6

 .)גרונגים(

להעמיד שטח/ים בתחומי המבנה ו/או המגרש, לחברת החשמל, בזק, כבלים, לצורך מערכות למניעת ספק יודגש כי באם תידרש החברה  .7

ובזכות  לצורך גישה, כן ןלרבות שימוש במתקני הבניי  פשיתב לאפשר גישה חויהמשמשות הבניין ו/או בניינים אחרים סמוכים, הקונה מתחי 

 ים אלו. כן יהיו גופים אלו פטורים מתשלום מיסי ועד בית בגין שטח לרבות רצועות הקרקע למעבר כבלים. כמו םיטיפול בשטח/השימוש וה

 פתוחות או סגורות. עילים, באריזות רחל איסור חמור לאחסן במחסנים דירתיים חומרים הפולטים ריחות חריפים או  .8

ת מונמכות, קורות ומעברי צנרת ואוורור, המשרתים כלל הבניין.  ורול שיהיו תק יכ  רכשו ע"י הדייריםשי  )ככל שקיימים(,  במחסנים .9

 ובאופן שלא יפגע בשימוש ובתפקוד. ונפרד למחסנים בלבד הזנת החשמל למחסנים תעשה  מהרכוש המשותף 

ך לא א  ליצור הפרעהים  זוג האוויר באם יותקנו באזור תליית כביסה, מקטינים החלל ועלולם החמים ויח' מיישל דוד המ   מםמיקו  .10

 פחות מן הקבוע במפרט.

עומדת בדרישות באם יסופקו ויותקנו מערכות מיזוג האוויר ע"י הקונה, יעשה שימוש רק ביחידות עיבוי שרמת הרעש שלהם  .11

 התקנות לרעשים ומפגעים. 

לרבות הנמכת   רמיזוג אווי ( בדירה, והרוכש ירצה להתקין מערכתאוטומטית )ספרינקלריםכיבוי אש קיימת מערכת ן וכויתהואיל   .12

 תקרה )מסתור(, מחויב הרוכש להתאים את גובה הספרינקלרים )ראש/י המתז/ים( להנמכת תקרה זו. 

נת  ת הדירה לרשות הקונה וזאת על מאשונות מעת העמדר המוגן, באופן תכוף לפחות בשלוש השנים ה חשוב להדגיש כי יש לאוורר המרחב  .13

 .שוי המרחב המוגןם )חצץ(, המופק מבטן האדמה והנמצא בקירות הבטון שמהם עיטבאגרג אהימצללסלק שרידי גז ראדון אשר עלול 

  מחסנים, גינות, חניות ןיתכנו שוחות ביוב או צנרת או מערכות אחרות המשרתות כלל הדיירים במבנה ואשר יעברו בשטחים פרטיים, כגו .14

 . טק יועצי הפרויומרפסות פרטיות, מספרן ומיקומן יקבעו עפ"י החלטת מתכנני ו 

עוברות צנרות )מים, ביוב, ניקוז וכד'( וכן פתחי ביקורת, השייכים לכלל או המחסן או החניה, יתכן ודירה, ה תקירות ובסמוך לתקר  ברצפה, .15

 הבניין, ומהווים חלקים משותפים.  

 לשקיעות בריצוף זה. םועלולים לגר ם, מעברים ואפילו דרכי נסיעה המרוצפים באריחי "אבן משתלבת"שבילי ברכבים כבדים על נסיעה .16

 אסורה הכניסה לרכבים המונעים בגז פחמימני )גפ"מ(, למרתפי חניה תת קרקעיים  .17

 משותפים במרתף/ים. טחים פרטיים או שב בגז פחמימני )גפ"מ(,בנוסף חל איסור חמור להתקין ו/או לאחסן כל מתקן המופעל  .18

[, תגברנה הוראות  11.12.2017 – 12ייב מחיר למשתכן מהדורה חמ]מפרט  1ג' להוראות נספחבמקרה של סתירה בין הוראות המפרט  .19

-ן  המפרט לעילילב"ההוראות"(  )להלן:כמו כן, במקרה של סתירה בין הוראות החוזה ו/או הוראות הדין ו/או המכרז  וף לכל דין., בכפהנספח

 גברנה ההוראות. ת
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 טבלת זיכויים    –' גנספח 

 

 
 הערות מיוחדות 

 . 11.12.2017  - 12במפרט המחייב של משרד הבינוי והשיכון, מחיר למשתכן מהדורה ינם אך ורק הנדרשים ה  זיכויים אלוריכוז  .1

 כוללים מע"מ.  להלן המחירים הנקובים  .2

 
 :  מקרא

 יחידה.   -יח'

  מטר אורך.   -מ"א

 
 

 תכולה נושא 
 ך כללי לזיכויער

  כולל מע"מ 

 ארון מטבח 
ובה  ג בודה, חיפוי ארון המטבח  עצמו, משטח העב 

ס"מ לכל אורך המשטח, סוללה למים חמים   60
 וקרים וכיור מטבח, הכול כמוגדר במפרט זה 

 מ"א ₪  1,000

 סוללות למים 
 סוללות למים בחדרי רחצה: כיור, אמבטיה, ומקלחת 

 הדירה(על ו)לפי הקיים בפ
 ליחידה    ₪ 200

 ₪ ליחידה  75 --- נקודת טלפון 

 בית תקע 
מוגן מים ולא   אל עגל משותף )בית תקע רגיל במ 
 מעגל נפרד / כח(. 

 ₪ ליחידה  125

 דלת כניסה 
 למרפסת שירות 

 זיכוי בגין כנף הדלת בלבד. 
 חובה לבצע משקוף בפתח. 

 ₪ ליחידה  750

 
 

 


