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 מותנה בהיתר בניה 
נויים רק ע נערך לפני קבלת היתר וכ מפרט   ו "י רש פוף לשי י  ת התכנון ו

 באר יעקב שם האתר 

  
 *A  דירה מדגם 

  
 חדרים  3 מס' חדרים 

  
 17-1 קומה מס' 

  

 מס'   דירה
,3,7,11,15,19,23,27,31,35 

39,43,47,51,55,59,63,67 

  
 "( רב קומות"  רים מגו )  3,4 סוג הבניין מס' / 

  
 215, 214 מס'  מגרש 

 

 "מבעט  רבש רזוהר וצפרי 

 07.10.2021 ך: תארי 
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 ם י נתוכן עניי
 

 פרטי זיהוי פרק א.
 

 . (1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ) : 1סעיף 
 .(2.1-2.2זכות שהקונה רוכש )והקע בעל הקר   :2סעיף 
 . ניהן וחמיקום הדירה בבניין, מחס  : 3סעיף 

 אור הדירה. ית   :4 ףסעי
 חישוב שטחה. ואופן  שטח הדירה  :5סעיף 
 (. 6.1-6.7ואופן חישובם )  ,הדירה  באופן בלעדי המשמשים את     ה אורי לדהמוצמדים  נוספים  יםטחש  וטפר   :6סעיף 
 ג(.-)א סטיות קבילות    :7סעיף 
 פרטי אדריכל מתכנן הבנייה.   :8סעיף 
 ד.לשן הונלתכראי פרטי מהנדס אח  :9סעיף 

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

 
 . (1.1-1.6כל קומה ) של ודהומות ויעקניין, ה הב ראוית   :1סעיף 
 . (2.1-2.19חומרי הבניין והגמר )  :2סעיף 
 ואביזרים.חומרי הגמר אור הדירה, ית   :3סעיף 

 גובה הדירה.           : 3.1סעיף 
 הצמודים לה. בדירה ושטחים  רים וגימורים דחמת יש( ר2לה )טב : 3.2סעיף 
 . (3.3.1-3.3.3)ה חצרארונות מטבח ו : 3.3סעיף 
 קן לתליית כביסה. ת מ : 3.4סעיף 
 רשימת דלתות, חלונות ותריסים.  ,(3)טבלה  : 3.5סעיף 
 . (3.6.1-3.6.8ואביזרי אינסטלציה נוספים ) ,ברזים( מתקני תברואה )כלים,  ,(4)טבלה  : 3.6סעיף 

 . (3.7.1-3.7.11מתקני חשמל ותקשורת )  ,(5)טבלה  : 3.7יף עס
 (. 4.1-4.8)בדירה  מוםיח/וריר קמתקני    :4סעיף 

 . (5.1-5.3סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן )   :5 יףעס
 . פיתוח ושונות עבודות  :6סעיף 

 (. 6.1.1-6.1.6חניה ) : 6.1סעיף 
 (. 6.2.1-6.2.8פיתוח המגרש ) : 6.2סעיף 

 .רכות משותפותעמ   :7 יףעס
 (.7.1.1-.7.1.3מערכות גז ) : 7.1סעיף 
 (. 7.2.1-7.2.5י אש )ו כיבם ל יורד סי : 7.2סעיף 
 חניה.    תפיץ במרולאוורור מא : 7.3סעיף 
 מערכת מזוג אויר מרכזית.  : 7.4סעיף 
 בחדר/ים לשימוש הדיירים. כת מיזוג אויר : מער7.5סעיף 
 דואר. תיבות  : 7.6סעיף 
 משותפות נוספות.  ערכות מוים נקמת  : 7.7סעיף 

 (. 8.1-8.7חיבור המבנה למערכות תשתית )  :8סעיף 
 . תףמשו שרכו  :9יף עס

 (. 9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף )י ת : 9.1 ףסעי
 ( 9.2.1-9.2.12) חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף  : 9.2סעיף 
 בית משותף )רישום ופרטים(. : 9.3סעיף 
 מוד לדירה. כוש המשותף הצ רבלק חהשל  ורו שיע : 9.4סעיף 
 ת. בי ה   החלטות בדבר ניהולסדרי קבלת  : 9.5סעיף 

 רותים המחייבים בקשר אליו. יהבית המשותף, ובשבהוצאות  תעור השתתפו יש : 9.6ף סעי
 המשותף. החלקים המוצאים מהרכוש  : 9.7סעיף 

 
 נספחים

 
 . ףשות ת המ מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבי נספח א' 

 . הערות כלליות ב'  חפנס
 זיכויים. תנספח ג'   טבל
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 *A : מדגם דירה . ב באר יעק שם האתר: 

 חדרים  3 : מס' חדרים   

 __ דירה מס':   

 __ : מס'  קומה   

 __ מחסן מס':   

 __ מס':   יהחנ   

 "( קומות רב  )"  מגורים -  __  : נייןהב  סוגמס' /   

 __ מס':  רש מג  
 
 

 "מפרט מכר" 

 1974  – ד " שלהת,  ת( לפי חוק המכר )דירו 

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

 ים שונים( י ם וזיכו חיובי   בעניין 

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 

 ( "החברה"או  ת"/וכר"המ )להלן    "מ בע שרבטצפריר זוהר ו:  בין זה לחו  נספח

                                               ת.ז        לבין:  

 ( "ים/"הקונהאו  "ים/וכש"הרלהלן )    ת.ז       

 

       מתאריך:

 

 פרטי זיהוי     א.
 

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

 ; 214 :מגרש   .65:  'מס החלק  .4244 גוש מס':  1.1

 ; 215 :מגרש   .66:  'מס החלק  .4244 גוש מס':

 .1019תמל/ :םו מקב החלה תכניתה  1.2

 

 י(.אל )ר.מ.קרקעי ישרמ תרשו :רקעקהל בע .2  

 .חכירה :קונה רוכש בדירהת שההזכו 

 .מקרקעי ישראל רשות :שם המחכיר  2.1

   _  __ :החכירהתחילת תקופת     ___ כירה:תקופת הח  2.2

 

 ( "ירהד"הלן )לה ה:דירה מס' וקומ .3

חדר  , , פרוזדורינה(שם כחדר המשמש ג ממ"ד,  –)להלן דירתי  ןוגמ חבמר, שינה הוריםר חד ,כלפינת או, מטבח, כניסה, חדר דיור בדירה: .4

 .ר(ודר די חמה א )יצי משסת שמרפ שירות,מרפסת  ד(,נפר)בית שימוש   הורים שירותי ,(אמבטיה) כללי רחצה
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   שטח הדירה . 5 

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

 קירות החוץ של הדירה.  וניים שלהעוברים על פניהם החיצ םידי הקוויהנוצר על  בתוך המצולעא וכלה טחשה )א( 

   –לעניין זה 

  בינה לבין שטח משותף  מרפסת השמש, לביןירה דה ת בין ו, לרבוצה להחמה שמ ה לביןין הדיר קיר המפריד ב –" קיר חוץ " (1)

 ת אחרת.דירה או תוכניבקומה או בינה לבין 

 ר החוץ; של קי במרכזור רה אחרת יעבור קו המצולע האמון דיהדירה לבי ץ מפריד ביןחו ירק שראכ

 .פויהחי תלו איכל ירהק  פניבן א חיפוי יר עם מור; בקבלא גי ירני הקפ –" ר חוץ פניו החיצוניים של קי " (2)

 דירה.ב כל המפלסיםי ח שט םוכס הירה יהיכל מפלס בדירה; שטח הדבדירה רב מפלסית יחושב ויפורט השטח לגבי  (ב)

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

 . המדרגות מהלך  ו עולהס  שממנף למפלח יצור טהש

  1970 –"ל ת(, התשואגרוו  ינא ת  ,רתיה)בקשה לואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה בחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובהם ת (ד)

 (.  שה להיתרתקנות התכנון והבניה )בק  –)להלן 

   דירה.בשטח הלול ו כאינשו ,חלק ב'ב 9.4 ראה סעיף : וד לדירהשיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמ (ה)

 

 :ם נוספים המוצמדים לדירה או המשמשים את הדירה באופן בלעדי טחי ט שו רפי  .6

ה )לא פרגולה(  דמוי תקר]קירוי הכוונה למשטח מלא השמש מקורה  תמתוכה מרפס ._______מ"ר:(1) שמש בשטח תמרפס 6.1

 ._______מ"ר: בשטח, אחת מעל בלבד[ הנמצא קומה

 המוצמדת(;  החניההחניה עם סימון מקום )יש לצרף תכנית שטחי  ________ : מס' מקורהיה נח 6.2

 )יש לצרף תכנית המחסנים עם סימון מיקום המחסן המוצמד(;  .________מ"ר :(2)בשטחדירתי מחסן  6.3

 אין. :(3)חבשטתי מרתף דיר .46

 אין. : גג מוצמד לדירה בשטח 6.5

 .ןאי: (4)בשטחחצר מוצמדת  6.6

 : שטח(ו)מהות  יש לפרטם  באופן בלעדי  ים את הדירהשממש או ם די מצ נוספים המו  זורים,חלקים/א/םטחי ש שי  אם 6.7

 (. רהדיה תס רצפך ממפלסתור יהיה נמוומפלס רצפת המהמכר. )יתכן  מסומן בתוכניתכל שכ :הביסר כותסמ

 

  .ן והתקנו ת המקומית ור הרשו לאיש בכפוףת קרקע, חיצוני לבניין בקומ ות המכר כשטח משותףי נ: על שטח המסומן בתוכהערה

  ים וכו' בצורה ובמיקוםוכסאות, שימשיות וצלונ ותחנולש ם, סגירת חורף,גון: דוכני שימוש מסחרי כרשאית לתת   יהה תההחבר

 החלטתה.לפי 

 

 : יםטחשובי הישת לחהערו 

  ידי הקווים הנוצר על ולעהמצך כלוא בתומרפסת הוא שטח הרצפה הת לדירה; שטחה של ימרפסת חיצונ –" מרפסת שמש " .1

רה  ות הדישל קירהחיצוניים פניהם ל ועת פסהבנויים של המראו המעקים ל קירות החוץ החיצוניים שיהם פנל ע םירהעוב

 הגובלים במרפסת.

ע  הרקי לשמש ו/או לאור אשר מידת חשיפתה  ,הלק ה בשלמות או בחאו מקור/חשופה ו ,הנהכוו "שמשת מרפס"בהר כי ומ

 דיכ שיש בה לה חוצה והן מ רקעקה  הי הן בתחוםה פיזית כלשבנייל וף כפבו ושנת הרוחותית לשן יחס יי ה בבנמיקומוף לכפ

 .מששיפת המרפסת לשחהשפיע על ל

בינו לבין חלק של דירה  ד מפרי  המחסןכאשר קיר  ח הקירות;וספת שטתב ןהמחס  קירות וא ביןשטח הכל, הוא השטחו של מחסן  .2

 ו. אהקיר במלויכלל שטח יתף  בשטח משובל גו ןחסהמר יק  הקיר; כאשרחב של מחצית הרות לשמתח רק השטח אחרת ייכלל

 ס"מ;   20  יובבע החוץ תלקירומתחת תיאורטי ץ של המרתף בתוספת שטח החו הוא השטח הכלוא בין קירות, תףמרשטחו של  .3

  כאשר קיר ל הקיר;הרוחב שחצית חת למהשטח שמתייכלל רק ד בינו לבין חלק של דירה אחרת ירכאשר קיר המרתף מפ

 במלואו.  יכלל שטח הקירי משותף שטח בל בגוף רתמה

ט  פרבמע יהמופ חצר ח הבין שט  5%עד  יה בשיעור שלייקפה; תותר סט את שטח הקירות התומכים בה, ללכו  חצרשטחה של  .4

 בין השטח למעשה.כר להמ



 יה מותנה בהיתר בנ
וכ   ערך לפני קבלת נ מפרט   יו ש "י ר ויים רק ע ף לשינ פו היתר   נון ת התכ ו

 

                       _____ ____ _ _                                            ___________ _ 
 כר מו חתימת ה                                                             קונהחתימת ה           

 

   ' , גב'א',  ים פחנס

 29  ך תו מ 5 'עמ 07.10.2021 : תאריך/ 12משהב"ש מהדורה    -משתכןכר למפרט מ  /*Aם גד  /חדרים   3ת רדי /214,215ים ש מגר  באר יעקב   מ/"בע  בטר שר וצפרי והר ז ה/י יכות הבנא ל דמס

 

 סטיות קבילות: .7

 אותן כסטייה ממפרט זה: א יראויות קבילות ולהמפורטות להלן הן סט הסטיות 

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

 לעיל. 4 והערה 6.6יותר כמפורט בסעיף 

 .עשההאבזרים למות זרים במפרט ומיד האבוכמויות בין מידות  5%סטייה בשיעור של עד  ב()

     

8. 
 בע"מ.  םי אדריכלימילוסלבסק "(:האדריכללן " )"לה רלהית הששם עורך הבק

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

 office@milosarc.co.il :לא"דו  
 
 

9. 
 . ם בע"מנדסיש. בן אברהם מה   :"(המהנדס)להלן "  ון השלדנכשם האחראי לת

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

 
 info@benabraham-eng.co.il :לדוא"

 

 

 אביזריה ה, הדירה, ציודה ויין, המבנתיאור הבנ ב. 

או  ייןהבנ חזית  ו אתבבניין, בתנאי שלא ישנ וחלקים אחרים חרותאת רושל דיבחלוקה פנימית ם שינוייהכניס לרשאי המוכר     *

 . ף ת המשוטחים ברכוש ש

 אם יש כזה  התקן הישראלי צרים והמלאכות יהיו לפי דרישותהמו כל *

 

 נייןתיאור הב .1

 . (215 או מגרש 214)מגרש מגרש ל כהנמצאים ב ומסחר  יםורג מ בנייני 2ד מתוך בניין אח 1.1

 5ועוד כולל קומת קרקע ה ,(215רש )במג 8בניין ( או 142)במגרש  7בשם בנין ידוע ה "גבוה" למגוריםין בני  ש:בכל מגר

  ורים.קומות מג

  ותיר למסחר ולשקרקע  כולל קומתה ,(215)במגרש  4או בנין ( 214ש )במגר 3הידוע בשם בנין  גוריםמות" לרב קומבניין "

 ם.יד רומש /וקהעסת /למסחרמשמש  קומות"הלבניין "רב  נושק  סף נון כמו כן בניי  ם.ת למגוריקומו  18 ועוד

 .(1מס'  )כמפורט בטבלה קומות מרתף לחניה ושרות 2-3  מעל ,מגרש בכל ניםהבניי תוששל

 אגפי. -הבניינים כבית משותף אחד רבשלשת בכל מגרש ירשמו 

 

 ם;  ורילמגדירות  70 :3,4מס' ומות רב הק  ן ניי בב      1.2

   ם;רידירות למגו 13 :7 מס'ה בבניין הגבו 

 ;   ריםת למגווריד 15 :8מס' בבניין הגבוה 

 ;ים בלבדלמגור הכוונה, (*)ותדיר

 

 ,מגוריםלועדו ם שני רחדר או מערכת חד -"דירה"נאמר, "הגדרות"  1סעיף  4197 - ד( התשל"דירות) לפי חוק מכר )*(

 .או לכל צורך אחר לעסק,
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 ה ומק וייעודה של כל  ות בבניין פירוט הקומ – 1טבלה מס'  1.3 

 214 רשמגב ייניםנבה כלל משותפותמרתף קומות 

 ר תיאוו א יוכינ

 קומה

ת/מעל  קומות מתח

 כניסה ת הקומלס למפ

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 --- -2 מרתף  תמקו

  , תו ת/ לי מע ה קומתית, ואמב: יןבכל בני

   . גותמדר י/רחד

 . מחסנים , מעברים, ת מיסעו  חניות,  כללי:

משאבות )בסמיכות  דרי מאגרי מים וח 

  מתקניםחדר/ים טכניים,  .(3 ייןלבנ

  ים( למגורים/מסחר/משרד) ת טכניו ות ערכומ

 והרשויות.   םננימתכת הלפי דריש

  אשר  בנייניםשל ה  ותאב שמ ה חדרי 

נים  , מוזהמרתף  בקומות  נמצאים

 . המשותףהמתקן מ

 

קנים  סופי של המתמם המיקו 

כות בקומות השונות יקבע  רע והמ

 ם. מתכנני לפי החלטת ה

 

וקמות  שונות הממ ומערכות  כןתי 

ישרתו גם בניינים  ד  חא  בבניין 

   .סמוכים 

 --- -1 מרתף  תקומ

  ות, / תלי ע מ מבואה קומתית, בניין:ל  בכ

   . םי מחסנ , ותרג דמ י/חדר

  ל, חדר חשמיות, מיסעות, מעבריםנח כללי:

  רכותומע  חירום, חדר ריכוז מונים, מתקנים 

לפי   ם(ורים/מסחר/משרדי מג )ל כניותט

 ות. שוי והרנים  תכנהמ דרישת

 

 215במגרש  ייניםלכל הבנ ותפותקומות מרתף מש

 תיאור  י אוכינו

 מהוק

  ת/מעלחתקומות מ

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  ייןובעת לבנקה

מספר דירות  

 בקומה
 הערות וש ימהשסוג 

 --- -3 תף רמ תקומ

  ות, ת/ מעלי מבואה קומתית, בכל בניין: 

 . גותמדר י/חדר

 , נים מחס רים, מעבת, יסעו מת, יו חנ כללי:

כות טכניות  ערומם  ני מתקכניים, ר/ים ט דח

לפי דרישת   דים(משר/ם/מסחר)למגורי 

 הרשויות. המתכננים ו 

חדרי המשאבות של הבניינים אשר  

ם  מוזני  נמצאים בקומות המרתף,

 . תףהמשו קן תמהמ

 

  נים המתק  ל ש מיקומם הסופי

יקבע    ומות השונותוהמערכות בק

 ים. לפי החלטת המתכננ 

 

  מותוקממ ה תו ומערכות שונ  כןית

וכים  מס יינים בנ ם ג ין ישרתוני בב

נים סמוכים  בניי וקמו בו/או ימ

 ין. וישרתו הבני 

 

 --- -2 ף רתמ תקומ

  ות, ת/ מעלי מבואה קומתית, בכל בניין: 

 . גותמדר י/חדר

 . ים מחסנ , יםת, מיסעות, מעבר יו חנ :לילכ

)בסמיכות   חדרי משאבות מאגרי מים ו 

  יםקנ מתכניים, ר/ים טדח .(4לבניין 

  שרדים( חר/מ מס למגורים/) טכניות  ת ו כרע מו 

 שויות. והר  נניםהמתכ דרישת לפי 

 --- -1 מרתף  תקומ

  ות, ת/ מעלי ת, מבואה קומתין: בכל בניי

   . מחסניםמדרגות,  י/חדר

ר  דחת, מעברים, חניות, מיסעו  י:לכל

(,  ן המסחרבסמוך לבניי – )טרפו אים שנ 

יכוז  ר  י חדר  ,( 8ן )בסמוך לבניי חדר גנרטור

ות ומערכ  מתקנים כניים, ר/ים טדח  .יםמונ

לפי    ר/משרדים( )למגורים/מסח טכניות

 ות. והרשוי דרישת המתכננים  
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  7,8מס'  "גבוה" מגורים ן ייבנ

 ר או תיאווי כינ

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת המפלס ל

 )ד(  נייןהקובעת לב

  ת דירומספר 

 ומהקב
 הערות וש שימהג סו

 1 קרקע  ןנייבל קומת הכניסה 

ים, מעלית,  וזדור כניסה, פר מגורים, מבואת 

ר לרווחת הדיירים, חדר  חדר מדרגות, חד

  ים, חדר אשפה/חסנ מלות, ים/ עגני אופ

לפי   תכות טכניו רומע נים קתממיחזור, 

 רשויות. דרישת המתכננים וה

 . ותפתר מש חצ /צובר גז בפיתוח 

 1-3 ים רוגמות קומ
3 

 מה( ו ק בכל)

  חדרת, ית, מעליתמ מגורים, מבואה קו 

כות טכניות לפי  קנים ומערמדרגות, מת 

 והרשויות. דרישת המתכננים  

--- 

 4 מגורים קומות 
 2: 7ין י בנב

 3: 8ין י בנב

דר  ת, מעלית, חי ומתק אה ו ב מגורים, מ

לפי  ות טכניות מתקנים ומערכ מדרגות,

 ת. יו שודרישת המתכננים והר

--- 

 ה נעליו םמגורימת וק

 )פנטהאוז(
5 

 1 :7בניין ב

 2 :8בבניין 

מעלית, חדר  , אה קומתית מגורים, מבו 

ערכות טכניות לפי  מדרגות, מתקנים ומ

 ות. שוי רים וההמתכננ דרישת 

--- 

 גג עליון

 ()ראשי
--- --- 

מתקנים   ת,ערכות סולאריו חדר מדרגות, מ

לפי  פות/ פרטיות(, טכניות )משותומערכות 

 ת. ויו ש רהו המתכננים   תש י דר

--- 

 --- --- --- 6 ורים ת למגסך הכל קומו

 ןנייבב קומות סך הכל 
 . 8 : 7בבניין 

 . 9 : 8בבניין 
 )הראשי(.  גג העליוןבמניין הקומות לא נכלל ה

 
 3,4מס'  מות"קו  בר" ריםמגו ן יבני 

 

 ר ואאו תי יוכינ

 קומה

  ת/מעלקומות מתח

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות ימוש שה גסו

 ןלבניייסה כנה מתקו

 214 במגרש
 --- קע רק

רים,  סה, פרוזדומבואת כני  רים:למגו

לרווחת  מעליות, חדרי מדרגות, חדר 

גלות, חדר ע  , חדרופנייםהדיירים, חדר א

 זור. ח י דחסנית, חדר מ

, מרחבים  חסנים שטחי מסחר, מר: חסמל

 "מ(. מממוגנים )

  תרכומתקנים ומע ,  חדר גנרטור כללי: 

  לפי   רדים( מש/סחרמם/רי)למגו  ותני כט

 ת. והרשויו   םנני ת המתכ ש דרי 

 ותפת. תוח/ חצר מש צובר גז בפי

 ןלבנייקומת הכניסה 

 215רש במג
 --- קרקע 

רים,  סה, פרוזדוי נ כ  ואתמב ים:למגור

דר לרווחת  , ח ת ו גרי מדר דחמעליות, 

עגלות, חדר  ר, חדר אופניים, חדייריםהד

 דחסנית, חדר מיחזור. 

  חבים, מרים סנמסחר, מח י ח טש  :חרמסל

 . ממ"מ( מוגנים )

  כניות רכות ט ים ומע קנ מת: כללי

לפי דרישת  ורים/מסחר/משרדים( מג)ל

 הרשויות. המתכננים ו 

 ת. פת ר משו וח/ חצצובר גז בפית

 1-17 מגורים קומות 
4 

 ( המ)בכל קו 

ת, פרוזדורים,  קומתי מגורים, מבואה 

אשפה    תת, חדרי מדרגות, מצנחו מעלי 

  לפי ותניומערכות טכ  םי נ מתק)שוט(, 

 . רשויות ים והשת המתכננ דרי 

--- 
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 ר ואאו תי יוכינ

 קומה

  ת/מעלקומות מתח

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות ימוש שה גסו

 מגורים עליונה קומת 

 )פנטהאוז(
18 2 

זדורים,  מגורים, מבואה קומתית, פרו

אשפה    תח, מצנמדרגות מעליות, חדרי 

י  לפ תו יות טכנ כר)שוט(, מתקנים ומע 

 והרשויות. ננים  דרישת המתכ 

--- 

 וןעליגג 

 )ראשי(
--- --- 

,  ות וחדר משאב ם י מ אגר חדרי מדרגות, מ 

כות  ם ומערמתקני  ולאריות,ות ס מערכ

י דרישת ת(, לפ פרטיו   משותפות/טכניות )

 המתכננים והרשויות. 

  חדר המשאבות  :215במגרש 

המשאבות  לכל המגרש, משותף 

שבחדר תקבלנה הזנה מהלוח  

 הציבורי של הבניין. 

על לוחות המשאבות יהיו מונים  

פרטיים אשר יאפשרו לדיירי הבניין  

להתחשבן עם יתר הדיירים  הגבוה 

 . טבפרויק 

 --- --- --- 18 כל קומות למגורים ה סך

 סך הכל קומות בבניין
 . 21 : 3בבניין 

 . 22 : 4בבניין 
 )הראשי(.  וןהעלי לא נכלל הגג  מותו קה במניין 

 

  :והבהרות הערות

  .ניההב ירת יהתאם לתכנו שינויים בטבלה בהיי (א)

 תקנות התכנון והבניה  קובעת לבניין ]כהגדרתה בהכניסה הסות היא לציין איזו מהכנין, יש יי בנ ל אחת כניסהמ ריותשיש  רהמקב ב()

 [. (רלהית )בקשה  

 קרקע.שמעל קומת ה מגרש( לקומות עסוקה/משרדים )בכלסחר/תני לבניין המפרט  יו זה ביט ט)ג(    לא ינתן במפר

 

 : ריםגומ ל בניין כבי( אשר) ףתשו מ ותג רדמחדר  1.4

 ;  2 :3,4 ניםבבניי  ;1 :7,8נים י בבני   :כל בניין ברגות מדה י רפר חדסמ

קומת   ספלממקורה מ :4,8 ניםי ני בב ;גגס הלמפל עד -2קומת מרתף לס פממה רומק :3,7נים בבניי  אפיון כל חדר מדרגות:

 ; גגה לספלמעד  -3 תף מר

 . ןיא  רי מדרגות נוספים:דח

ו/או עם  היה חשמלית ללאות 24.81ת מס' ישות התקן הישראלי למעליודרל איםהמעליות תתיש;  :ריםמגו  ין יבנכל ב יותמעל 1.5

   ;3 :3,4 ניםבבניי  ;1 :7,8ם ני בבניי  :בניין  לכב יותהמעלר מספ  דר מכונות.ח

   ; 9 :8ן בבניי ; 8 :7ן בבניי ; 22 :4ן בבניי ; 21 :3ן בבניי :תלי מעלמספר התחנות 

 ;  8,13,8 :3,4 ניםי בבני  ;8 :7,8נים בבניי  :יתלעמלעים סו נ רמספ

 . (כל דין וראותלהם תא, בהבכל בניין  )באחת בלבד .בלבד 3,4ם  ניבבניי  יש :()*וד שבתן פיקמנגנו 

 לכלו ועד לתקרת התאמגובה המעקה   האתותקן מר באחורי קיר על ה. "ם בלוחות אנכייםפלב ופויצ  קירות התא :תאכל  גימור

צבוע בתנור או   יפבועה בצבע סות התא תהיה צרקמ"מ לפחות. ת 27י של עובש ביש ויט א ופה בגרנצתת התא . ריצפארוחב הת

קע  הקר קומת)ביהיה מאסף מטה מלא  :יותית/פיקוד המעל יפה.תאורה ישירה או עק  קן בהתוות ת מונמכ תכוסה ע"י תקרה

 . ד"יע"קוד פיקוד פי ה ר יהיהאו יות מעליות ושלש הובקבוצה תהיינונים(. במידה ו יהכ לשני  מאסף 

 ת: הקומו מספר ל  םאבהת נקבעתהמעלית  רותמהי 

 ' / ש'.מ 2.0 תמהירו :3,4 ניםבבניי  מ' / ש'. 1.0מהירות  :7,8נים ניי בב

 . ןאי מר:עמדת שו  1.6

ף  יע לס  םאת בה להניהו חב'  ו/או  ןהבניי  יריי ד  נציגות י"ע  פעלתו תקבע נון פיקוד שבת, שהג נלת מ מעלית בע ב ה ונכו ה כי מובהר  –"מעלית שבת"   )*(

 . 1969-תשכ"טבחוק  המקרקעין  ז'  59
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 : (מגורים )בכל בנין  מרין ועבודות גחומרי הבני  .2

 .הבשילוב רגילמתועשת ו :בניהת השיט; השלד לפי תכניות מהנדס ניין:בשלד ה 2.1

 ; השלד מהנדס לפי חישובי :בי עו  .םמייור ט/םישעוים מתטבטון מזוין מאלמנ  ו/או יןבטון מזו  :רמו ח :רקעמת קת קו רצפה ותקר 2.2

    . 1חלק  1004מס' ישראלי  ןתק  פיל סטי:בידוד אקו  1045 'מסאל ישר לפי תקן  :תרמי בידוד 

   .1045' סמ  ישראלי  ןתק לפי :תרמי  בידוד; השלד סמהנד  יישובלפי ח עובי: .יןזומ : בטון חומר :תקרה קומתיתה ו רצפ 2.3

   .1 חלק 1004י מס' לפי תקן ישראל  ד אקוסטי:ו ידב .ץעיות הטלפי החל :בשיטה

  עת החלקה.קן הישראלי למני תשות הם לדרי יהיה נגד החלקה בהתאם רי ו גניין המריצוף ב

  השלד. מהנדס לפי חישובי :י עובהשלד.  מהנדס  תכנוןי , לפןו מבט מתועשיםאלמנטים  וא בטון מזוין, :חומר בניין:ה ותגג 2.4

   .1045שראלי מס' י תקןלפי  :מי בידוד תר .בנטייםתקנים הרלוודרישות ה  יועץהנחיות ה  ילפ :םו טז ואי ו שיפועי ניק 

  לומכל באם .השלד מהנדס תיווהנח התכנון האדריכלי לפי הגילבשילוב ר ,למחצה מתועשת /מתועשת :ץ ת חוקירו  2.5

 , (אחראו  טונגבלוק תאי )אי וא ,גבסי קובל ,סבגחות ולובצד הפונה לדירות, החוץ קיר  ת שלימ ינ בדופן פ ,המתועש למחצ/עשמתו

 .  1045 ס'י מישראל  לפי תקן :י בידוד תרמדס. הנמהן נו תכלפי : עובי  ינה הרלבנטית.קבת מידהף לעבכפו להכו  

 .י נים הישראלמכון התק " שלירוק ן קו ת"ת ים יהיו בעלי פנת צבעי תקרות וקירו 

 חוץ: קירות גימור  2.6

 ניה. לפי התנאים בהיתר הבל הכ קרמיקה. חיפוי קשיח דוגמתו/או תית,  אבן מלאכו  ו/או  טבעיתן בא :י ר קי ע ,פוי י צ/חיפוי  2.6.1

 אחרים;   יםפוי חי משולב עם שכבות( 2טיח ) :ח חוץ י ט 2.6.2

 ת המקומית. שואום עם הרת ב םיפוייקת הצוחלו  , גווןוגות ס נשאי להאדריכל יהיה רש :חרחיפוי א 2.6.3

  נדס ה מ   ת יו נח ה פי משולב, ל אוו/ (אחר וא /ו )איטונג בלוק תאי אוו/בלוקי בטון   ואו/ מזוין  בטון  : חומר:תו ירדהן יפרדה בקירות ה 2.7

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

 .לפי תכנון האדריכל דס, גובהן המהני תכנולפ במשול  וא /וק לוב אוו/בטון  :חומר וגובה :ככל שיש() תו מרפס ה בין קיר הפרד

 :ותמדרג י /רדח 2.8

גות  חדרי המדרל טיהבידוד האקוס ;לפי חישובי המהנדס עובי: .בלמשואו בנוי  או זוין מבטון  חומר:מעטפת: קירות  2.8.1

 ת כל דין.י הוראועל פ יבוצע תמעליוה

ן מכווק" מטעם בעל "תו תקן יר צבע אקרילי )טיח ו ריצוף +דוגמת הכ (םפנלי) םולייפבש  חיפוי ומר:פנים: ח ירות גימור ק 2.8.2

 . לתקרה הישראלי( עד התקנים

 הישראלי(.  םניתקבעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון ה) סינטטי דיסוח  טי ה: חומר:רר תקוגימ

  בנטיים,תקנים הרלה ותיש רדלהתאם לבן באצו צמנט ר ט אוורצלן  גרניט פאו  ה רו מאבן נסוהמדרגות יהי ת:רגו דמ 2.8.3

 כנגד החלקה.  ספסיםים מחו)פודסטים( ופס ייםהבנ חי רגות ומשטלים תואמים לאורך המדת שיפוובעלו

 ין.כל ד יפעל   יבוצע מעלית/יותוהת הבידוד האקוסטי לחדר/י המדרגו  דוד אקוסטי:י ב 2.8.4

 . 1142"י לת םבהתא  ,(דחז יות מאשולב )לרבמבנוי ו/או מתכת ו/או  :דמאחז י  /קהמע 2.8.5

   .המדרגות י/ חדרבאמצעות  :לגגעליה  2.8.6

 : קומתית)לובי( ה ואבמ 2.9

ט  או גרניקרמיקה  או(  )שיש אבן נסורה ת גמבחיפוי קשיח, דו יהיהגימור קירות פנים   ומר:ח קומתית: מבואה  יםנרות פר קי מוגי 

  קניםק" מטעם מכון התו תקן ירו"ת  בעל)ח וצבע יט ע צוביח שיהקחיפוי מעל ה ,חותלפ  דלתותמשקופי ה הבוגרצלן, עד לפו

 ה. עד לתקר י(הישראל

לא   מונמכתה קרבמקרה של ת. הישראלי( ן התקניםרוק" מטעם מכוי  בעל "תו תקן)טטי נ סי די ס+  יחט תקרה: חומר:גימור 

 .  רצלןיט פוגרנ וא האבן נסור: וףריצה זו. מעל תקר טיח יבוצע

 :תשי רא סהני כ )לובי(מבואה  2.10

  תלבה משקוף דעד לגו לפחותוצלן, ניט פוראו גריקה קרמאו ורה )שיש( חיפוי קשיח, כדוגמת אבן נס  :חומר :פנים ימור קירותג

 .הישראלי( םניכון התקמטעם מ "ירוק בעל "תו תקן )י יל קרמעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע אהכניסה. 

 דקורטיבית.  תקרהאו   רת משנהקתו/או  ק"(,וירן תק ל תו)"בעטטי סינ  סיד+  טיח: מרו ח :תקרהר ומי ג

העומדים בתקן  ו "ר, מ 0.64-ד לא יפחת מדולן. שטח האריח הבצט פורג גרני( או אריחים מסוש)שירה אבן נסור: חומ :ריצוף

 . למניעת החלקה 2279י הישראל
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בטון טבעי צבוע  חומר: תקרה:גימור י. ט טנסי ןיבלבמע צבומשולב,  ו/אוטיח  ו/אוי  בטון טבע :הי נקירות חור מ י ג  ה:מקור חניה 2.11

במסעה לא משופעת, כולל סימון חניות,  קחלומ בטוןקומות.  ה בין  משופעתבמסעה  בטון  ניה:ת חרצפגימור . טיבמלבין סינט 

 ועה.נתעץ הט לפי הנחיות יולושימספור ו

לפי   מר דומה,חווליסיד או  טי דוגמת פ טנסין בילמבע טיח + צ קרה:קירות ות: חריםטכניים וא םי רחסנים, לחדם למוזדורי רפ

 .החלטת החברה

  :לשימוש משותףם רי דח     2.12

 . המכדו( ו)ככל שיהיו כנייםים טר/חד

   -יים נם טכבחדרי :רהקת רגימו . (כו'ים וחשמל, מארונות   חות,)למעט גומיסיד, ולפ  סינטטי דוגמת צבוע בצבעטיח  :גימור קירות

 . " מטעם מכון התקניםתקן ירוקבעל "תו ים, כל הצבע .יטטסינ עב צוע בבטון צב       

 . בשולאו מפורצלן  וא ראצו ה או טאריחי קרמיק  :רצפהר מו י ג       

 לפי היתר הבניה. , בורות לאשפה טמונה : אצירת אשפה            

 

  :תהערו 

 י.ישראלתקנים ה"תו תקן ירוק" מטעם מכון ה  יהיו בעלי פנים  צבעי תקרות וקירות לכ .1

לי  הישרא התקן ם לדרישות התאיהיה ב ותפים(שים המובשטח ות)בדירחלקי הבניין השונים בצוף  י רההחלקה של ה מניעתדרגת  .2

    .למניעת החלקה 2279

 

כת ידי מערל ת עטל שנחשמלית ה ת פתיחהגת, בעלזוגום מאלומיני ת לד היתהלבניין   יסההכנדלת  :ן ניי בל שיתרא דלת כניסה 2.13

  .זיר שמןומחרקום  אינט 

 ן.מחזיר שמש, כולל ת אדלתו  :גותדרמ דלתות חדר 2.14

 .חות פדלת טכניים:ים רחדות דלת  

    (.בדבל תומו הק י רב יניבבני יש ) :מתי וקדלתות לובי  2.15

 .יש :תפיםמשו  קים וחל  חדרים ,םי י נכים ט/חדר חניות, ,ותמדרגות, מבואות קומתי  חדר , לובי,ן יבני כל לה בכניס, הורתא 2.16

  ולחצן קומתית האמבו/קבועה בחדר המדרגות לילהורת בת לתאשגנון ומנ ,הומור בכל קהדלקת א  חצןהיו לים יור מג בבניין ה              

   .מתיתה קומבוא /ותדרגר המאור בחד  תקלדה להך הדירמתו

  יכל.דרהא עיצובן לפי וולבד(  בגי בצונ חיה קםבחלאחר ) פויצי וא  רפח מכופף צבוע בתנו ות חשמל, גז ומים: חומר:ונאר 2.17

  או , ןסחמלכל נפרד   מונהילופין התקנת חלאו  המחסנים למונה נפרד,החשמל של כל ת ונר הזחיבו :יםדירתיבמחסנים רה תאו  2.18

 . בחירת המוכר והחלטתו עפ"יחסן מ הו משויך ירתי אלידהלמונה          

   םין/של הבניי  ף המשות כושהר שמל שלהחת הזנה ממערכ : יש.משותפות יותרומכנקטות אללמערכרה ו לתאו  למ חיבור חש 2.19

 ך  יין הסמונבקמו בימו  ו/אוין הסמוך  י נבבקמו אך ימו ין,  אשר ישרתו הבני  פותל )יתכנו מערכות משותנדס החשמנון מה כלפי ת  

 ם הבניין, בכפוף לאישור הרשויות השונות(. תו גוישר   

 . תקומימ הות ש רה ר יהיה לפי דרישתמספ. עיצוב הארמו חיצוני ו ר בנייןותקן מספן יהבנייבחזית  בניין: פרמס 2.20

 

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

 : *ההדירגובה  3.1

 מ'. 2.50-לא פחות מ ת התקרהי ת וף עד תחפני הריצ מ דירהגובה ה   

 מ';  2.05 -מחות לא פ: רגובה חדרי שרות ופרוזדו    

 ';מ 2.05 -פחות מ אל : )באם נרכש( תי ירמחסן ד בה *גו   

שטח דירה בבה ה. בכל מקרה גוהננמכות מקומיות ותקרות משיטות, הלכות, ברת, מעקורו תתחלמעט הערה:  *

 הגובה המינימלי הקבוע על פי דין.  יפחת מן תקנות לאהרה על פי בי חלקי דיע לגהקבו ימלינ ימה
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 .ם אותהמשי המשלה או ם די ובשטחים המוצמ ירהבד  וריםגימ דרים ו רשימת ח – 2' מסה בלט 3.2

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

 (1)רותיק חומר תיאור 

 ( 2)ותקרותרות גמר קי
 (4)יחיפוות אריחי דימו

 ( )בס"מ

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

 ריצוף
  "א מ ר/ " מחיר לזיכוי למ

 חדשים  שקליםב
 רותעה

 . בהמשך  רות ראה פרוט בהע  אין ( 3)ה רא ( 2) אהר ( 1)בלוקי בטון  , בטון  סה כני 

 . שך המברות בהע  טוראה פר אין ( 3)ה רא ( 2) אהר ( 1)בלוקי בטון  ון, טב ור די   ר חד 

 ( 1)בלוקי בטון  , בטון  ח מטב 

 אין ( 3)ראה  ( 2) אהר

 ראה פרוט בהערות בהמשך. 

 ןאי ( 4) ראה חתון ת   ון אר   חיפוי מעל משטח 

 . שך בהמ ות ערהראה פרוט ב אין ( 3)ראה  ( 2) אהר ( 1)ון בלוקי בט , ון בט ל אוכ   נת פי 

 . ות בהמשך ראה פרוט בהער אין ( 3)ה אר ( 2) האר ( 1)ן בלוקי בטו ון, טב וזדור ר פ 

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

 ממ"ד 
   ויןמז ן וטב

 הג"א  הוראות  יפל
 . ה פרוט בהערות בהמשך אר אין ( 3)ראה  ג"א רט ה מפ לפי

 לי כל   חדר רחצה 
 )אמבטיה( 

 ( 1)בלוקי בטון  , בטון 

 אין ( 3)ראה  ( 2) אהר

 . ךבהמש ראה פרוט בהערות 

 אין ( 4)ראה  לןפורצ  גרניטחיפוי 

 ( 1)בטון, בלוקי בטון  ים הור תי  רו שי 

 אין ( 3)ראה  ( 2) אהר

 . בהמשךרות  בהע וט רפ  הרא

 ןאי ( 4)ראה  צלןורגרניט פוי חיפ 

 . בהערות בהמשך  טוראה פר אין ( 3)ראה  ( 2) אהר ( 1)טון ב י לוק , בון טב ת שרות פס מר 

 אין ( 3)ראה  2.6יף אה סע ר ( 1)טון בלוקי ב  בטון,  ש  ת שמ מרפס 
 . 2.6ראה סעיף  ר חיצוניחיפוי/ציפוי קי 
 שך. בהערות בהמ ראה גם פרוט

 3.4ראה סעיף  אין ןיא ( 2) האר ( 1)ן טובלוקי ב  בטון,  ה יס כב ר  ו מסת 

 דירתי  ן  מחס 
 או מחסן מוצמד 

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

תכנון   פיחסן ל ירות מעובי ק 
 יןכל דולפי   האדריכל/המהנדס 

 

 

 ה: בלטלת ו רהבוהרות עה

  :חומר קירות ( 1)

 הלן: לוחות גבס בתנאים ל אוס י/בלקי גבבטון תאבלוקי /טוןלוקי בבטון/ב :מויים שיו עהי   ם בדירהצות הפני ומחי  קירות

 מ"מ לפחות. 0.6 ן הפרופיליםופד עובי -

 .חותמ לפ"מ 70 םילירופרוחב הפ -

 .י(אלרנמי / תזכוכי /ם סלעיצמר ק"ג למ"ק ) 12ל לחות פות שיפבצ 2בידוד " -

 :יהיו אחד מאלהמכל צד של מחיצת הגבס 

בעל  ופר לנגיפה משו מ"מ לפחות, מחוזק 15.9בעובי  וחל ןלחילופי ית(, אודו קרומצה ת )מחיו"מ לפחמ 12.5 יבעוב תולוח 2 -

 (. תק לפחומ"/ק"ג 1000) בוההצפיפות ג

 . ותהלוחספק ומפרטי היצרן/  תאם להוראותהבו צוע יהי הבי פרטי

 יו. למפרט  םתמהתא תאר בכתב ת הלוחות ויאשבצע פיקוח צמוד אחר התקנ י  ותחוהל  קפסיצרן 
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ו אל  ל קירותמעטפת הפנים שן שניתה, למחצ שתועועשת / מתץ מבוצעים בשיטה המת חוה אשר קירותוויה, כבבניה ר :ץ ת חורו קי 

בידוד ": 1045נטית לרבות בת"י ברלה הנבתקי הלעמיד ף פול בכ. הכאו בלוק תאיבלוק בטון בס, ג קיוות גבס, בלה מלוחיו עש היהת

 בטון. או מבלוקי  ם"מי"י היצרן "כעמידים למוגדרים עה יםהקירות בבלוק נובימקרה  בכלרחצה  בחדרי, ל מקרהכב(. " םיל בניינ תרמי ש

 

 :תו קרת/תקירו גמר  ( 2)

 בהתאם ה. במרחב המוגן הגמר יהי רותהקי של הינר הבחומל  התאםאו ב+ צבע אקרילי טיח ת יהיה, ילונקונבנציניה : בבותר י גמר הק

 בן. : לון ו ג .רילי צבע אק + רף ו עה קודות פהנחיל

 לבן.  :ון גו  .ילי+ צבע אקר העורף  הנחיות פקודל אםבהת במרחב המוגן הגמר יהיהי. טט ינ+ סיד סטיח  :רותמר תקג

 ן.ב: לון גו .ליריאקע ללא חיפוי(: צב )בתחום  תיםו רשי צה ו רח חדרקירות ב גמר
 

 :סותפררות במגמר קי 

 וסף.  ום נ תשללא לתות החזיל לה כדוגמת כגמר הקירות במרפסות יהי 

וי  בנ  או םנטייהרלבתקנים התואמת לדרישות ה עם זכוכית ב ולקבע אחרת(. מעקה אלומיניום משנא ל )באם :רפסותת הממעקו וב עיצ

 זית. גמת החכדו

 . ים הישראלי נקהת כון ם ממטע" וקרתקן י  ו עלי "תפנים יהיו בוקירות ת רו בעי התקצ כל

 

   :ריצוף ( 3) 

 ת. לבנטיו קה הרקיהח, סוג א' העומד בדרישות התקינה ו( ורצלןיט פלן )גרנוג פורצמס  אריחיםתקנו  יוה  רבדי םדריחה תמערכולכל  

 ח. י קשיופיירות חקבגמר הת, אלא אם כן צוין חולפס"מ  7 הבבגו מר הריצוף רות מחויק ל היקף השיפולים בכהריצוף יכלול 

  .וליםפבשי ךרושיח אין צ בהם קיר החוץ מחופה בחיפוי ק תבמקומו

ה התואמים  מכל סדר ת/גווניםדוגמאו  3-ו וף יצ סדרות של ר 4לקונה, לכל הפחות,  גוכר יציהמריצוף, מיועד ל, הת אריחלכל מיד

 . ליניטר רי הגוון בבד מהם ת מגורים, לפחות אחרודי בשימוש ב יחיםפוצים ושכונים נוג /לדוגמאות

)למילוי  רובה  לשגוונים  שניבין  ה בחירהקוניציג להמוכר   (.LAPPATO) "תיק "מבריק חלאחת מבין הסדרות תהיה בגימור  לפחות

 .כהה ר וון אפוגאחרת בר והבהי בגוון אפורת  אחים(. אריח ן בי פוגות,  -מישקים 

  ספק( הצהרת האישור ו  י " פקה )עפ לאס   תן ני   ו אינ   ס"מ  45/45ת  דו צוף במי י רבמידה ואריח ל   
 יח חלופי כמפורט להלן:רא מידות  או נוספת  נה סדרה לקולהציע  חייב    ה י יהולם א   ו לא   ת ריח במידו המוכר יהיה פטור מהצגת א 

   לופות היא להחלטת המוכר( : ן הח ביה  )הבחיר  

 .בנוסף   חלופיות   אריח במידות    א. 

 צוף י ת של רסדרו   5יציג לקונה, לכל הפחות,    המוכר ,  ח י אר  ת ידמ לכל  כלומר לכל מידת אריח המיועד לריצוף,     של ריצוף ת  ספ נו רה ד ס   . ב   

 ר ניטרלי;היב  ם בגוון ה מ אחד    ת לפחו ,  ת מגורים ו רי בד   ש מובשי  כיחים גוונים נפוצים וש מאות/ דוגמאות/גוונים התואמים לדוג   3-ו 
ניט רג )   ן פורצלאריחים מסוג  .  ' ג או ס   .ס"מ   60/60במידות  ם  יחי רא  : ( תומרפס ו שירותים ,רחצה חדר טע)למ ירהבכל הד וף צי ר -

 .ת ו לפח   R-9החלקה  נגדות ל ת ה  ת ג ובדר   נטיות ב הרל   קינה והחקיקה הת ת ודרישו   2279"י  העומד בדרישות ת .  ( פורצלן 

מסוג  אריחים א'.  ג  ו ס ס"מ.    25/33"מ,  ס   33/33,  ס"מ   45/45  חירת הדייר ממידות ב ל  :רותת שי מרפס /םותי ר י ש/רחצה בחדרף צו רי  - 

 י בחדר  -  לקה גדות להח התנ   דרגת ת וב יו נטב הרל ודרישות התקינה והחקיקה    2279  ת"י  ת ו העומד בדריש . ( רצלן ט פו ני רג )   לן רצ פו 

 .לפחות   R-9בשירותים  ,  ות פח ל   R-11  ת ח ל קוברצפת תא מ  , לפחות   R-10  רחצה 

. ( גרניט פורצלן )   לן פורצ   ג ו יחים מס א'. אר  סוג ס"מ.    25/33ס"מ,    33/33ס"מ,    45/45  ות ממידר  י לבחירת הדי :שמש סתפמרב ףריצו  -

 לפחות. R-10 להחלקה    תנגדות בדרגת ה נטיות ו בל ר ה חקיקה  וה ינה  התק ודרישות  2279ת"י  שות  בדרי   העומד 

 ירת המוכר. אריחים במידות עפ"י בח (: שהוצמדככל  רתי אוי ד) חסן במ ףו ריצ -
 

  :רותי ק י חיפו ( 4) 

מים  התואמכל סדרה  גווניםגמאות/דו 3-ף וסדרות של ריצו 4, ותפחה כלללקונה, לכל מידת אריח, המיועד לחיפוי, המוכר יציג   

 יטרלי. נ רוון בהי בגמהם אחד   מגורים, לפחותת רומוש בדי ישם ב צים ושכיחיים נפונו גו/וגמאותלד

לוי  מילרובה ) גוונים של 3 המוכר יציג לקונה בחירה בין(.  LAPPATO) ת"י"מבריק חלק  היה בגימורלפחות אחת מבין הסדרות ת   

 .ןולב ההכ וראפ ,בהיראפור  םי נ בגוו ים(אריח  פוגות, בין –ים מישק
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בהסכמת  , להציערשאי  א ההמוכר יס"מ.    30/60במידות  .  ( ן פורצל יט  נגר )   צלן פור וג  סוג א'. אריחים מס :שירותים,ה רחצ דרבח -

  רה.הדי  במחירי נוס"מ ללא שי 33X33 מ,ס" 20X50ספות רט וכן במידות נו, אריחים במידות דומות למפו ההקונ 

  -מעל החיפוי ועד לתקרה . ותחלפ הדלתמשקוף מחיר עד גובה מה  נוישיא לל נהקו ה במידות לבחירת רחצה י/רדחב רותחיפוי קי

 . טיח + צבע אקרילי

 רילי. אק   צבע +  ח טי   : י ובקירות מעל החיפומ'.  1.50עד גובה  פורט בחדרי הרחצה ות כמת במידי קירו ופ ם חיתיוריבחדר הש

שטח ך מ ראו   לכל   לפחות   ס"מ   60בגובה    . רה חב ה ת  לטח ה   פי ל   ות סוג א' במיד  ( ו פורצלן א   לרגי )   מיקה קר י יח אר:  בחטמפוי בי ח - 

עליון של החיפוי בקו הסף ה   חורי התנור וסביבו אם מא רות תו פוי קי י ח  -  BI  ת אינו ביחיד .  כאשר התנור ( ון חתהעבודה )מעל ארון ת 

  קרילי. + צבע א   ח יט  רות: חיפוי ובקי ה   . מעל יצוף( הר ל  מ' מע   1.50ה  גוב )   פה רצ ההקרמי ועד  

 . ותוי קרמיקה זהה לגמר הקיר יפח ו יקוסט ידוד אמובנית כולל ב רהסגי ע וצתב הילוג לצנרת

 קיחלל יםמת מעבר ניעלמ םנטייבנים הרלפי דרישות התק ראות כל דין ול ו לפי הואטמ ם י טובירים רזואקזים בת והנהרצפו הקירות, 

 ים. ם סמוכירדחו/או  בניין

 

  ת:רו הע

  רבעמ עתנטיים למניהרלב יםהתקנ  ותיש דין ולפי דרה ות רא הוי פטמו לם ייארטוביהורים ם באזהקירות, הרצפות והנקזי טום:י א

 . ם. סמוכים ריבניין/חדחלקי מים ל  

 . ס"מ 2 -כעד ל ש שייתכן הפר ,חללים סמוכיםבין ל  ומרפסת שרות, רחצה, ממ"ד ירדחירה,  יסה לדבכנ – מפלסיםשי הפר

 .י כל דיןה לפבגובה( דרג)מ נמךמו/מוגבה יתכן סףגג, /ביציאה למרפסות שמש 

 ם שלמים". עד גובה "אריחיו א ,לפחותבטבלה ובה המצוין גל עדשה יעת הקירוי פוגובה חי  - ותפוי קיר י ח 

  ברה. הח ת  לט הח   ס"מ, לפי   60  -פחות מ   ן שאורכ פינות קמורות  יש    באם   , PVCו  יל אלומיניום א פרופ נות מ פי   יבוצעו   –וי  פרופיל פינות בחיפ 

 ה. ף בדירו יצהר שלה רקש ו/או הב ליטובצע תלא  הרהחבי ודגש כי  פקת סמניעל - הרקהבליטוש/ 

   כל שתותקן נית המכר, וככ, בתובכלל או/במדויק ו ,ןתסומ א בהכרחברה, מובהר כי לן, לפי החלטת החקתותבאם – תרה/ו , קו רגולהפ 

  ריכל.אדה נוןי תכפ, לבולמשו/או ומיניום אלו א /ו הפלד ו/או ןעץ ו/או בטו מ ויהתהיה עש        

 למערכות ון מטבח, ארונותמחופים, בגב אר תות ית וחזי קירו למעט בשול ת,חומ לפס" 7 בגובה  ,וף ר הריצ ם( מחומ)פנלי – םי לשיפו 

 נג(. רו ם פינות )גים, ללא קיטול ושיפויפוי ח .ם טכנייםוריואז

נדרש   צולריצוף טרא ת.לפחו מ"מ 3 של ת()פוגו יםיחבין אר  חע מרווצובינדרש וחיפוי,   ף צורילנים ות התקלפי דריש – וגות(מרווחים )פ

 לפחות. "ממ 1 של וחרומ

 

 (זהמכר  במפרטאחר  או בסעיף טבלהכך ב צוין  אם נו בפועל רקת לעיל יותקש התייחסות בהערו ומתקנים לגביהם י דוכי צי מובהר )

 

 נות:ארו  3.3

   :ן ח תחתו מטב ארון    3.3.1

לכיריים   נה הכ ,ריוהכל ה שוח שטלהתקנה  מתאיםך פתח הות יחיור, תושבת לכ, ים , מדפ תגירומ ת,רון יכלול דלתואה -

 . נה למדיח כלים(, הכלהצתהל מל ונקודת חשנקודת גז לבישו התקנה שטוחה, וך פתח מתאים ליתחו בותוש)ת נותמוב

 ס"מ.  60-לתות, יהיה כלל חזית הדרון, כועומק הא •

  יצוף. פני הרל מעמ ס" 90-יה כיהה  ן של משטח העבודיועלף סגובה  •

של תחתית   בותרטים למניעת למי דעמיפוי מ ובחיס" 10-כ שלה ובקל( בגוס)ה נוי ב ההתקן הגברון תוחתית האתב •

 הארון.

 חות.מ"מ לפ 17-18ובי בוד )סנדוויץ( בעל ו מעץהייפים ון והמדגוף האר  •

 מ לפחות.מ" 5-6 ביו)דיקט( בע היה מעץ לבודון י האר בג •

 .  נגיפורמסטפולוחות  / MDF/וויץ( נד)ס לבוד ות מעץויעש תהיינה הארון ותדלת •

  סילותמ תתהיינה בעלועומקו. המגירות  גובהו ולכל לפחות, לכל ס"מ 60ברוחב  מגירותלול יחידת יכן הארו  •

 ת ממתכת. ופיוטלסק
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  מכנייםת נו פתרו נו קיות ן,רו הפינה של הא תידיח ב ר.תדרש ולא יות בלבד, אם נה אחפינ לולהתחתון יכ ארון המטבח •

 ך. ערה ו שווא  נרק קורגמת מג'ינשלף כדו ןולאחס

 טים להלן: ם המפורלרכיבי םהיו בהתאיהמטבח  ארונותסוגי ציפוי     -

 ת.פורמינג. ידיות מתכטפוס / הקני: פורמייציפוי חיצו  •

 ה. ן או פורמייקמלמיים: פ דמר מנימי וגציפוי פ  •

 ן:ללהט כמפורר וכחר המ יבש קיםר ו/או הספג המוכצישי ווניםגים וג סוך תוונה מ קרת ה חילבוגווניו יהיו י פו ציה יסוג   -

  מהם בגווןאחד לבן ובצבע  ם החירה, אחד מגוונים שונים לב 5ונה לפחות הציג בפני הקכר לו: על המחיצוניציפוי  •

 ניטרלי. 

  לבן. בגוון פוי פנימי:יצ •

וכר המל ינם, עלא להתק הדייר ש טי ל. החהטת הקונלחהל הינם ןתחתון רו' מובנים באוכו  תנור, חיקנה של מדתכנון והת -

 אלל) יים המובניםלהתקנת הכלים החשמל ת שיועדו, במקומות ומדפיםובות דלתתו, לרטבח בשלמומה וןאת ארק ספל

 הנדרשות. ( לרבות ההכנות ליםחל

 ;המשךערה בראה ה מידות: ( 1)  

 

ת חובי לא פעוב המשטח עבוד הקונה רתחיבלתקן התחתון יו וןרך הארולכל א :בח תחתון: תיאורטמ ון אר מעל עבודהמשטח 

לפי העניין(,   1,2ים לקח) 4440 ת"י דרישות ל ה ערך(, העונהאו שווקיסר  ןדוגמת אבכימרית )או פולמאבן טבעית  מס" 2-מ

  המשטח ף יקור. בהישל כ החתאם להתקנה שטויוח שטהמ  כל היקפם.ית הארונות בלחז ביחס  מס" 2בלטה של וליים בהש עם

ד בחזית עיבועם  קנט מוגבה אלהתקנה ליף העדי לשאקונה ר)הר המוכי ע"יקבע ו וד שאופן עיב גבהמו עליון טנק  תקןיו

 (. הזן אי ביצוע יגן זיכוי ב. לא יינתשטחקף המכל היב םכולל אף מי ,המשטח ככל הנדרש

ם  ניגוו 3ה ונ ציג בפני הקי המוכר ו.יד ו על/ים שיבחר/קספ ו/או ה המוכר יות שיוצגו ע"וגמאן  ד ווגמנה מתוך לבחירת הקו גוון:

  ד(.ד אחבוד חול בהדבקה ולא אבן קיסר יהיואבן טבעית או ה  לוחות) ניטרלי. רהיה בהי אלו י  אחד מגווניםו ,תלפחו

  

 אין.עליון:  ארון מטבח 3.3.2 

רון  מ"א א 1 להמיר עד רע לדייי להצישא ר יהוכר יה יפי המצפתכנון המטבח הסל מהתאבהם ומעלה, חדרי 4.5בדירות : הערה

 "א. מ 2עליון יהיה מ"א ואורך המטבח ה 5תון יהא המטבח התח ך ארוןר ר, אוומכלון. מטבח עלי ןרוא מ"א 2 -ב תחתוןח טבמ

 : ון כמפורט להלןעלי ן הור כנן האכר יתואת הצעת המוהחליט הקונה לקבל 

 ות.ני יף והמשכי ללא פצר יהיה הארון    •

ובתנאי   מס" 60ה ון יהיבה ארון עלי ושגתן ני . ות"מ לפחס 30מקו פחות ועוס"מ ל 75 הון יהין העלירו האהו של ובג  •

 ה(. לפקעלה )מגנון תהיה כלפי מ ארונות העליוניםשפתיחת ה

 .רכוואד לכל מדף אחכלול לפחות ארון מטבח עליון י  •

 .התחתוןהמטבח ן רוא  ט לגבית המפרוש יהיה בהתאם לדרי  וןליהעון המטבח מבנה וציפוי אר   •

     .ראה נספח ג' :החיפוי וללה, הכיור, הס ,דהח העבו שטמ  ,המטבח ותארונ ד יכוי בעמחיר לז 

 

, (סנדוויץ'לבוד ) עץ עשוי מן תחתו   ארון יותקן  שירותים(,הר בדירה )למעט בחד הרחצ ירדחבכל אחד מ :אחרים )ציין(ארונות  3.3.3 

   MDF 5רמה  ים במב האו סיבית עמידP 310תקן  פילENלל  חות הכולפמ ס" 80של י מל מיני רךאו מונח ב לוי אויהיה ת ן ור. הא

 ור. משולב בכי רץו קווניא  /ש ימחרס / ש לימשטח עבודה אינטגרמחלידים, רים בלתי דפים, צימדלתות,    

     .אין :חצהרהכוי בעד ארון לזי יר חמ                   

 

    :הערות

פעמיים   שבתמחו  . פינהבחמטאורך הארון התחתון תימדד לאורך קיר המידת . ךורא מטר 5 תחתון  מטבח ארון  אורך מדידת (1)

באורך הארונות.  יכללו  תך הארונו ו לבים בתשו המ)למעט מקרר(  ב"וכיו  כיריים למדיח, תנור, עדיםיו המ חללים רך הארון.או ב
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קיימים   ון כי יתכן ובקיר שבגב ארונות המטבחבחשבקונה לקחת ה על, וע עצמי צימטבח ובות הונארור ב ע במקרה של זיכוי  ( 2)

 רך תחזוקה.לו לצוח/ים אאפשר גישה לפתל שמשותפים. י  ולטן/יםלקה פתח/י גיש

 .הקונה להחלטת נתונה תחתון  ון באר מובנים 'וכו  רתנו ח, מדי של ורך התקנהלצ  ן הארו  תכנון  ( 3)

 שיועדו  במקומות דלתות ומדפים, לרבות, בשלמותו  המטבח ארון  תא פקלס וכרמה על ,ינםלהתק אשל ונהקה החליט -

 .הנדרשות תולרבות ההכנו ( חללים אלל (המובנים החשמליים יםהכל להתקנת

 .את הרוכשרה החבבו תנחה ועד בע ובמשהחברה תק םהלוח זמני בחירותו על פי  לעוח ו ד באחריות הקונה ל

 

 ה: סכבי  יתי לתם לי נמיתק 3.4

 וני לתליית כביסה. ן מתקן חיצ ק תיות רות השיספממר

               הכביס חבלי 5ס"מ,  160מינימלי של וגלגלים  באורך  (ות ונ ו מגולמתכת ) ל זרועותעב :)קטנה( יית כביסהמיתקן לתל      3.4.1

  ס"מ 120-מחת א יפכו לורשאומם ר תמ ובתנאי שיותקן מתקן מס" 160-יה קטן מורך המתקן יהן שא תני טיק.לסמפ

 ס"מ.  800-סה לא יפחת מיל חבלי הכבך המצטבר שרו האו

ר המבנה.  קי  על תנושמשמעו מתקן ממתכת מגולו ,צר/מרפסת שמשערך בח והוקן ש ותקן מתאפשר שי  :גג/לדירות הגן       3.4.2

  ס"מ.  160ל ש ימליני חבלי כביסה באורך מ 5ת לפחו מתקן יכלולבע לקיר. הב ומקוייה יצן יההמתק 

 3לפחות הכולל  ודעמתובב )קרוסלה( עם י החלטתו, להמיר מתקן זה במתקן מס"פי, ערשא  ר יהיהייהד ן ירת הגדב -

 צף.למשטח מרו  ובטון ו/א  ב ומקובע למשטחיצ ייה ה יגולוונת. המתקן או ממתכת מ מאלומיניום ותמתקפל ותעזרו

 . UV רינתלקם ידימע ו איכותיים,החבלים יהי  בכל המתקנים 3.4.3

 בתחתית ס"מ. 60-ת מפחי ה לתליית כביסה לא. עומק הניש 5100העומד בת"י מס' מר עמיד  יהיה מחו: הסבי כ מסתור 3.4.4

 חהמשט ללס עליון שפהבניין. מל וף מי הגשם שסיאכת רעפרדה מבטון שינוקז לממשטח היותקן  יסהמסתור כב כל

 .  רהדיפת הצרני מפלס ס"מ לפחות מפ 30-יהיה נמוך ב

 .היסמ"ר לתליית כב 1.7ורי הכביסה ובתנאי שיישמר שטח פנוי של ת סטכניות במ תכוערב מלשל ןת ני 3.4.5

 

  בהמשך. ערות נוספותגם ה . ראה()מידות בס"מ  בדירהתריסים לונות ו ימת דלתות, חרש – 3ה מס' בלט 3.5

 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
מידת  ת וכמו

  הפתח
 חב( ור /ה )גוב 

 )עץ  מרחו
  /םויאלומינ

 ( ראח  /מתכת

)ציר   סוג פתיחה
כ(/ נגרר/  כע"

 אחר(

כמות ומידת  
  חהפת

 )גובה/ רוחב( 

)עץ  רמוח
מיניום/  אלו
 אחר(   /תמתכ

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

  דתמיו תוכמ
  הפתח

 ב( רוח)גובה/ 

  /ץ חומר )ע
אלומיניום/  

 כת/ אחר( מת
 לבים חומר ש

  סוג פתיחה)ציר/
  /כ/נגרר .עכ.

 ( רחלי/אחשמיס/כ

 ה כניס

1 

 ר רגילה י צ דה בטחוןלפ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 105/210-כ

 ר דיור דח

1 

 נגרר כ.ע.כ  וגג ' מז ומלא

--- 

--- --- 

1 

 ' מו לא אלומ' 
 יחשמל  ילה לג

 ינ יד בויכולל גי 
 240/225 -כ --- 240/225 -כ

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

.ע.כ  כ  רנגר ג וג ' מז מו אל  

--- 

--- --- --- 

 --- 120/120-כ ---

חדר שינה  
 1הורים 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  ' מזוגג מו לא

1 

 ניגלילה יד  ' אלומ אלומ' 

 140/120-כ 140/120-כ 80/210-כ

 ממ"ד  
מש  )מש

   כחדר
 ( 2 נהיש

1 
  פלדה לפי

 א  הג"
לה(.  )רגי ציר 

 פתיחה חוץ 

1 

 וגג ז ממ' ו לא
  ות י ח נהפי ל

 א "הג

1 

 .  ככ.ע. נגרר   אלומ'  ' ומלא

 100/100 -כ 100/100-כ 80/200 -כ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
י  פ ל לכיס   הנגררתרסיסים,  ז, הדף ו ד ג נג  , פלדהאחת כנף  

          .א "הג  חיותנה
--- --- 
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 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
מידת  ת וכמו

  הפתח
 חב( ור /ה )גוב 

 )עץ  מרחו
  /םויאלומינ

 ( ראח  /מתכת

)ציר   סוג פתיחה
כ(/ נגרר/  כע"

 אחר(

כמות ומידת  
  חהפת

 )גובה/ רוחב( 

)עץ  רמוח
מיניום/  אלו
 אחר(   /תמתכ

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

  דתמיו תוכמ
  הפתח

 ב( רוח)גובה/ 

  /ץ חומר )ע
אלומיניום/  

 כת/ אחר( מת
 לבים חומר ש

  סוג פתיחה)ציר/
  /כ/נגרר .עכ.

 ( רחלי/אחשמיס/כ

  הח. רחצ
 כללי

1 
 + עץ 
 אור  -צו צוהר/

 ציר רגילה 

1 

 אלומ' מזוגג 
   נטוי

 פ( )קי 

 

  --- 

  60/100-כ 80/210-כ

  תיושיר
 הורים

1 
 + עץ 
 אור  -צו צוהר/

 יר רגילה צ

--- 

 --- כניאוורור מ

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/210-כ

מרפסת  
 ת רוש

1 

 ה לי גציר ר  ץע 

1 

 ע.כ כ.  ררגנ גג אלומ' מזו 

1 

 כ.ע.כ  נגרר   אלומ'  אלומ' 

 170/105-כ 170/105-כ 80/210-כ

 רתי  דימחסן 
  )ככל

 (מדצשהו

 פח /ץע  1
טת  החל ילפ

 החברה
 ר רגילה י צ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 90/200 -כ

 

 

 : ותחרוא להטבל ותערה

רר ניגרגילה+ משתפלת, פתיחה =  פ()דרייקינטוי  בס, לת )נטוי(ה משתפתיח= פקיפ פתיחה,  וגס =הלרגי  ציר  ,םוני מי ו= אלמ' ו לא :ביאורי מילים .א

מעלה,  יכלפל גלנ  יס= תרה גליל ,קבועהכנף על  תי כאנ בתנועהחת א = כנף גיליוטינה בקיר,  )כיס(ומחה תוך גאו ל/ל כנף וע תגררנ כנף   =כ.ע.כ 

   .ילחשמ או/ ו ידני() באמצעות רצועה

 הדלתות/כ "לסהם תתאילית בדירה ובלבד שהכמות הכל בטבלהם מחדרישל אחד   רבתיאו יערים יכולות להופחד  ים לשני, משותפ ותנו לח/תדלתו  .ב

 ה. ת בטבלמצוינו ות החלונ

  םילהננע ייםוחבם חייערכת ברמ טחון( בעלתראשית )בי  הניסלכה לדמפמגן  ת דל: ןללה למפורטבהתאם  יהה ת -גורים המלדירת  כניסההדלת  .ג

  הצצהית עינ  ,מי נוסף ניפון טחר בגס רט להלן:וכמפו 5044ן ישראלי מס' קתמת לן גליל התואגנו מנ ומופעלים על ידיים ה כיוונ חות בארבעפל

ה דפלמ יהנ משקוף ב .ומספר דירהעצור דלת מ ון,חתת סף ת מברש , טות"זונעה ו"רת ידי ,  רדלינם, מגן צירי מערכות צי, (טלסקופיתמית/נור)פ

 . רמוכה  חירתגוון לפי בדלת הכניסה תהיה בגמר ו. ורבתנף יהיו בצביעה שקו. כנף הדלת והמתופחמ"מ ל 1.25י של ובבע תנמגולוו 

על  23לי מס' אשר ין תקל אםהתות בודת לבות ה דלתהיינדרים חלסה לתות הכניד בהתאם למפורט להלן: רים יהיו ירת המגו בדים נפדלתות ה .ד

נף  כס"מ לפחות.  7 גובהדלת בתית העמיד למים בתח ומרלו התקנת קנט מחיכללמים ו  נה עמידותי יהת ת לתוה. הדלגיר ירצבפתיחת ו חלקיו

ם, יי ק , קהטיוסאק זק, חו –י דותפק היבט ך בכלרעוה וי אחר שו ילסבורד ו/או מ מילוי פלק רת עםל מסגקים עמודב לוחות ית שמיה שו יה עהדלת תה

 –וחות והדבקים ל ותלרבלת חות. כנף הדלפ צדדים 3-מצופה בט( )קנ –ת כנף הדל קף הי  .ף והמשקו  תלהדג סולבהתאמה ו צירים יותקנ אחר.

. ים דדי הצ שנכת מתמיות ל ויד מנעו םעם, מידות במילעפוי חיצוני מתועש המתאים בציאו ה רמייקבפו וא בצבע  יההי :ותהדלתגמר למים. עמידים 

נתו  התקחר לאאטימה. המשקוף סי לדלת ויכלול פם תואובגוון או בגמר  ירמילובשות פהל בעל ,23ישראלי ן יהיה בהתאם לתק  דלת:ה ףקו מש

ה  : יהיםפני לתות הגוון ד לת.ר בכנף הדאו-פנוי" וצוהר/צו-"תפוס דמוי  יבוביעול סמנ ,םהשירותיו תקלחהמיה, חדרי האמבט יהיה עמיד למים. ב

  השונות לבחירות רוי אפש 3פני הקונה ג בכר להציר. על המוכומה רבחקים שיפהס וא /והמוכר  גוות שיציה מתוך דוגמאונהק רתלבחי םאבהת

 ן לבן.אשר אחת מהן היא בגווות, לפח

ני לוחות משים כבהמור, התקןת שו דרי לפי יחותייל/בטגר( Double Glazingכפול ) זיגוג שקוף  עםניום אלומי מסוג  ותנו: חל"ד(ממ מעט)ל נותחלו  .ה

תקן  כיביהם יהיו בעלי תוות ורהחלונ. (מ"מ 6יר של או  עם מרווח, צדדיםי המשנ תחולפמ"מ  4 יובבע )זיגוג  םהביני ר יווח אוומרוכית עם זכ

ל ידי מתקין  עו נ תקיות  נולו. החלהונעי  הפתיחנוני , מנג תוובנ , ידיות מיםצירים, גלגל ,EPDMגומי אטמי גוג, לי זיסרג :ובכללם ם,יורימק רים ואביז

 אלומיניום יהיה חלון מסוג :בממ"דון . חל ף כנף על כנ נגררג ואלומיניום מזוג סוגרינה, מבעל ויט יהיה  :רדיו חדר ה  חלון  .ןעם היצר מטמורשה 

   .העדכניות פקוד העורף  ראותבהתאם להו ,ררגנ ף פלדהכנ עם גגמזו

 .אחת רשת לכנף  נההככ הילבמס סף נו בית נ תקןוי  ההזזה תחלונו לבכ .אין :תותרש .ו

 יו בעלי תריסים. יה  דירה(אור הלפי הקיים בתי הכלצה ומטבח )דר רחח, יםשירות יה, חדר בטאמ ירלמעט חד ,הר דיה יפתח :יםיסתר .ז

 הפח ביוע ת.ברוגמ טימהלאבים לשין הומי באטם ג לכולתן מוקצף ריבמילוי פוליאו לומיניוםפח א שוייםריס עהת יבו שליהי  הזהז אוילה בתריסי גל 

 נגנון פתיחה ידני. לי ומ ן חשמל עם מנגנוכנ" ריסגלילה עם שלבי תיס ארגז תרר יורכב יוד רדח. ביצרןה ותרא הוות הפתח דויהיה בהתאם למי
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  גםת רושית מרפסל וניםפהים במטבח לרבות ,חוץלאוויר ה ירבמטבחים ללא אוורור ישריים ום סניטחדרי, בתוי שיר דרבח - ץ חויר הוורור לאווא .ח

 יסוי. ת כהחוץ לרבות רפפ קירני עד לאוורר מכבמ דיו צצינור מ עיבוצ,  ןאו בחלוו/יננה סגורה בתריס א אם

יגוג זבים ים המשולבתחיתכן פ יועץ האלומיניום. וא/ו יכלהאדר  נוןכת, עפ"י וןו , גילפרופה דגם .יוםעשויים אלומינ  התריסיםת ו חלונו מסגרות ה .ט

 . מסך תו קירו  א/ו ם,מחסוה/כמעק שהמשמקבוע 

 ל.אדריכ(, לפי תכנון ה"לבאו עמומה )"חפה וקש ,ותיתבטיח זכוכית  ןתק ות ונות(,חלש י  ם)בא ותיםירושרחצה   בחדר .י 

  י ו ב כי ות  ודריש   יחות ץ הבט ת יוע ו י הנח ות, לפי  וע או רפפות קב / ו   בדלת   או סבכה / ר מכני ו ורו או   או ו/ חלון    ת ו צע אמ ב   עשה ( י ש מחסן ככל שנרכ )   אוורור המחסן  .יא 

 . אש 

  אש.ון/בטחת ויותקנו דלתון תכי רות בקומת קרקע י דלכניסה באות, בהכ תוש ר תי הנחיופל ן:יינציאה מהבהי ירה/ות בקומת יסה לדנכת דל .יב

  .ועקברג בוע סואין לק ,רים בקומה(יי)בחרום אמור לשמש את כלל הד קומתי לוץחי תחכפהמוכרז  הרדיב חלון ו/או ממ"דחלון ב -פתח חילוץ  .יג

 פתיחה.חה וכיון ההפתיג וסן/תריס, לרבות ו חלהסוג  הפתח,ידות במ םיישינו  כנוית "לוץפתח חי"כת מוסמכוע"י הרשויות ה רזח שיוכפתב סף,בנו

 2 -ים כד גבוה"וריצוף הממ לתסף הדחיצונית.  נגררת,/נפתחתומה, הדה אטללת פה דהינ גןמו חבה למרדלת כניס :פיקוד העורףלפי דרישות  .יד

חסומים   וגלים בקוטרים שונים,ע ר מורוו י אחפת וכן ום + זיגוגי ני לומ ן א. חלוסלכי תהנגרר  ,ה כנף אחתלדפחלון  ה.ירהדלס מפ "מ מעלס

הפרעה   רוצ תיר  רוווהאפתח וליד ר  ע"ג הקי עורף(,פיקוד הי הנחיות לפ)אויר   וןנ סי מערכת התקנת .רוקתנים לפות פלדה )פלנצ'(, וניבדיסקא

תקינתו והתקנתו  י שהר  ן,והסינ   קןמתרה ע"י החבסופק  באםש שיודג .(2010י מא)תקנות הג"א  ן.דות היצרימ לפי רכתמקומית. מידות המע

  עורף.ה ודך ע"י פיקשהוסמכו לכ ורמיםמות נוספת ע"י הגינות ואטיתק  קתבדייחייב  ש,וכע"י הרקו וריפלכן פיקוד העורף, אושרו ע"י ו ו נבדק

על התואם ובפע והביצ בריגעל ן הביצוע בפוילב מכרט הפרמבתוכניות המכר ו/או ב ויןבין המצ  הירל סתה שעת ספק יודגש כי בכל מקרינלמ

 עורף.ות של פיקוד ההנחיות מעודכנ 

אביזרים   ך בהתקנתרוהצעקב , "ונט"ת פתחים בטאות מידואינן מומשוערות בס"מ,  בניהידות מ  ןינ, ה3מס' בלה בטורטות המפ  המידות – מידות .טו

  ךמס ינות/קירותבני דלתות/ חלונות/ויטר מל של ,ניהםמי ל ייםרופילים היקפפם וופימשק  ןכו/או מסגרות סמויות ו ייםמובנים סלמ גון:כם משלימי

   ה.ניתכנון והבבתקנות הש כנדרו לפתחים אל ת/שטח,ממידופחת י אל יםבלחים המתקפתגודל הקרה בכל מ .)לפי הענין(

 

 לה זו.בטראה גם הערות לאחר  - הים בדירריטסנים וכל מתקני תברואה – 4לה מס' בט 3.6
 

 ןמיתק
 מיקום 

 הורים י ותשר מטבח 
 כלליחצה רחדר 

 )אמבטיה( 
 אחר מרפסת שרות 

   מטבחר כיו 
 פולה( דת/כ)בוד

  מידות
 בס"מ()

 --- --- --- --- א( ) ראה הערה

 --- --- --- --- א'  סוג 

 --- --- --- --- ג' ה נספחרא זיכוי ₪  

 כיור רחצה 

מידות  
 ס"מ(ב)

 --- --- בארון ב ולמש --- ---

 --- --- 3.3.3סעיף ראה  --- --- וג ס

 --- --- אין --- --- זיכוי ₪  

 כיור לנטילת ידיים 
 '( ג'( )א)

מידות  
 ס"מ()ב

 --- --- --- ( )א הערראה ה ---

 --- --- --- א'  --- סוג 

 --- --- --- אין --- זיכוי ₪  

 '( )בהשטיפגז ואר אסלה

  תדו מי 
 )בס"מ(

 --- --- (בערה )ראה ה (בראה הערה ) ---

 --- --- א'  א'  --- סוג 

 --- --- ין א אין  --- יכוי ₪  ז
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 ןמיתק
 מיקום 

 הורים י ותשר מטבח 
 כלליחצה רחדר 

 )אמבטיה( 
 אחר מרפסת שרות 

 ט/ אמב

 )ב'( מקלחת

  מידות
 "מ(ס)ב

--- --- 
 בטיה מא

 (ב) רהראה הע
--- --- 

 --- --- סוג 
אמבטיה  ' )א

 ( רילית או פחקא
--- --- 

 --- --- אין --- --- יכוי ₪  ז

  ריםים קמ ללה לסו 
 ,כיורלחמים /

 ) ד( )ג(מהמשטח

 --- --- (גרה )עהאה ר (ג) ראה הערה  (גה )הער ראה ם דג

 --- --- ' א א'  ' א סוג 

 --- --- ג'ח נספאה ר ח ג'ספאה נר ראה נספח ג' זיכוי ₪  

ים  סוללה לאמבטיה למ
 )ה( רים וחמיםק

 --- --- (גערה )ה ראה --- --- דגם

 --- --- א'  --- --- סוג 

 --- --- ג' ראה נספח --- --- ₪  כוי זי 

ללה למקלחת למים  ו ס
 ה() מיםרים וחק

 --- --- --- --- --- םדג

 --- --- --- --- --- ג סו 

 --- --- --- --- --- ₪  זיכוי 

ביסה ככונת מל )קרים( ור מיםחיב
 ז()לחשמוהזנת   לניקוזר חיבו 

 --- יש  --- --- ---

  לשרוול חיצוניתן בדופ 4ח "תפ
ל  ולכ, )ז(המייבש כביסמ  אדים יטתפל
ת ומשקולהגנה  תריס ת חשמל, נהז
 . רהסגי

 --- יש  --- --- ---

לחיבור  חיבור למים וניקוז, נה הכ
 ( )חמדיח כלים

 .(טבחהמ יקוז כיור בנת ההכנה משולב)
 --- --- --- --- יש 

 --- --- --- --- אין  ז ניל( בר) נק' מים למקרר

 --- --- --- --- 1 ה( )הכנ (י)וללביש דת גזנקו 

 --- --- --- --- --- )הכנה( )י(מים םמו חי ל קודת גזנ

 

 : ואחרות טבלהל רותעה

 הרכישה(. כםהסמך אחר שצורף למסבטבלה, או ב  ין צו בפועל רק באם )הקיים 

ה קערמ או ס" 40/60 במידות תבודדח במט קערת -נה: בחירת הקוכר יציג לו. המ החתותקן קערת מטבח בהתקנה שטו : במטבחיור מטבחכ (א)

במידות לפי   :י(ולחני )אינטגרל כיור רחצה ש .וורץ/קוורץ גרניט/נירוסטהי ק סיל : חרס/הקונהרת בחילה ער. חומר הקס"מ 80/46 תבמידו הכפול

 . ס"מ 25/40 במידות .סחר : (הב"ששות מי חבאם נדרש בהנ) ר נטילת ידייםכיו ע"י החברה. רפק, שיבחס/רןיצה

בעל קיבולת דו כמותי ) חרס :חההד  מיכל .וסטהי נירצירעל ב  ,בדכ :אסלה ה מושב (נחתמו בלוק" )-"מונורס יה מחירותים תהאסלת ש :אסלה (ב)

 . 1385ת"י  "יעפליטר(  6כה של רוליטר וא 3ה של הדחה קצר

 .  ליאסטרפו ציפוילד עץ עם  יקפי, שהחיזוק  עלתהומוגני, במ"מ  3.5  ילי בעובירר אקמותהיה מחהאמבטיה ס"מ.  70/170במידות  אמבטיה:

  אמאייל.מ"מ לפחות מצופה  2.5ילופין מפח בעובי לח .זל מגלווןלי ברופימפרכה מיבפינות ומיטת תעץ  וימיל 

 ת( ית אחיד  ם בעזרתם/קרי)ויסות מים חמי ין קרמי דו כמותוגנקל, דגם מערבל /מיקסר בעל מנכרום ניוי ו בציפיהי וחמים יםקרמים ל הסוללות כל  (ג)

 תקינה הרלוונטית בארץ.הות ל דרישם בכיהעומד  יםלמים חמ תוסדר 3ך מתו נהירת הקולבח"חסכמים". ויכללו 
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יהיה מסוג  חטבשטח העבודה או הכיור. ברז הממישור מעל מוקמו פרח והם י-קסמימים דגברזים מ יותקנו המטבחהרחצה ובכיור רי בכיו  -

  מ.ס" 15ומק עס"מ  15ובה ג תהיינה ידות ברז רחצהס"מ. מ 25 גובה מ,"ס 20מק ן. עונשלף במידות להל ברז

 . ניקלבציפוי כרום , מערבל מיקסרם: דג :(באם נדרש בהנחיות משהב"ש) יםלת ידינטי  זבר -

ט  ו כוונן מתממתלה  ן צינור שרשורי,לוי האמבטיה וכתית למיתח, מיקס מהקיר, הכוללת יציאה םקרילמים חמים ו סוללה ותקןת :הבאמבטי  -

 זלף.מחות וס"מ לפ 60רך אואנכי ב ומוביל  החלקה טלסקופי

 .ניל ירזבו ביוב,: חיבור לכוללת יפת אסלהטי שארגז/רים ו יו כקנת הת (ד)

 .: לבןקבועותגוון ה (ה)

 תבדופן חיצוני   4" פתחמל, שחהזנת  : ה למייבש כביסההכנ הזנת חשמל.ניקוז,  ל נקודת מים )קרים(, חיבור :לתל כו  למכונת כביסהחיבור כנת ה (ו)

 .ה שקולת סגירומהגנה ס תרי כולל ,כביסההמייבש מ דיםא פליטת ללשרוו

 .בחמטולסיפון קערת הביוב, הכנה לחיבור לז וברת: למדיח כלים כולל הכנה (ז)

 רי קצה.לא אביזל נאמר אחרת, צנרת נחושת בלבד אם לבא: לנק' גז הכנה (ח)

 ית. קת מהרשת העירונ פרה המסווט בטמפר מיםקרי : ם קריםמי  (ט)

   ור.ו הכיעל מישור משטח העבודה א  םמוקקרי ברז המ=  פרח ע.קבו שרוול מתוך רז הנשלף אש בר נשלף = (י)

  ידית אחת. בעזרת ים, חמ/ יסות מים לקריםר( = ו )מיקס מערבל

 או שניהם. /ת ברז ויי או לפ/ם, לראש מקלחת ול מים חמים/קריציאה, שי/)אונטרפוץ( = חלוקת כניסה  רךד-רב

 

 צפה,, ברן(הבניי ים לכללותפמש ון )בחלקם יתכלקולטני ביוב  ורתופתחי ביק  רתצנ: ראח ורךלכל צ דירה, נוספים בציה טלרי אינסאביז   3.6.1

 י אש(.  ו בות כישוכמות, עפ"י דרי )מיקום כיבוי,ן מתזי תכיהאינסטלציה.  י החלטת מהנדס"עפ במיקום וכמות, תקרהוך לסמב בקירות או

 בין   דיקובלי פלהעברת גז וכוצנרת  פוצלמאו ו/ י מרכזיינ זגן מלמקוז ה. ניינסטלצהנדס האיטת מחללפי ה ,מיקוםב ארון למחלקי מים

 . איידלמועד המי וםיקד למעבה, עד המהמיוע המיקום

 

 ערה:ה

או " קורותעמודים או "דמוי ויצרו בליטות   וי מבודד ואסטטי התקנת כיס יחייבו ידרשו(, ככל שבוי, )י כ הצורך במעבר צנרת מים/ביוב/מתזי 

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

, ולכן  ורתיק ב פתחי  תכן וידרשו י   ן הבניי  הלגוב בקולטנים העובריםסטלציה ינדס האנחיות מהנלקחת בחשבון כי לפי הת"י, וה יש ,בנוסף

 קה. תחזו  צרכי גישה ל תם ויש לאפשרו ם אין לחסו , אלו יקורת אי בחוע פתצבי שריידבהם  ירותבד

 

  בהתאםה תהיה נת, התקת סולאריתנדרשה מערכי הוראות כל דין. פה לתהי ות מערכת באמצע ירותלדם הספקת מים חמי :מיםם חימו    3.6.2

 .  579י לאן ישרלדרישות תק

לתכנן   שרמאפהפסק לל מוצב זמן )טיימר( הכוקקן מלי והתחש זראלמנט ע עם  חימום הכוללה )דוד( אגירותקן מכל ה יירד לכל     3.6.2.1

 ני ההפעלה. את זמ מראש

   עי חימוםצמים בא, יעשה חימום המתסולארי  כתת מערבאמצעוים כל דין לא ניתן לספק מים חמ תראו שלהם לפי הו לדירות   3.6.2.2

 . ר()טייממים ן קוצב זמן לחימום הקהת לרבות. ינםניימים בעהקי תקניםבמדים צעותם עובאמ המסופקים מיםשהד אחרים, ובלב  

 לפי המחמיר מבניהם.  ןלהלאו מהמפורט  כל דיןאות ורמה אגירה לא יפחת מיכל הנפח  3.6.2.3

 ;יטריםל 150 -חדרים 4,5,6ת בדירו ליטרים, 120 -דריםח 3 ירתבד :תבקיבול חמיםלמים ( ודרה )ד כל אגי י מ 3.6.2.4

      ה.ציטלמהנדס האינס וןתכנ פי גג עליון ל או להסמוך באו שירות כגון במרפסת  שנגי סתר אך  מו וםבמק :ודהד  םמיקו  3.6.2.5

 ילת ידיים. נט כיור   .אמבטיה קערות מטבח ורחצה, :ים לכליםמ ם חחיבור מי  3.6.3

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

 רה(.ת החבטהחליקום לפי מ )יש  :דירהונה מים ללמ נההכ 3.6.5

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

 פלסטי או אחר.: שפכיםפלסטי או אחר, : דלוחין   

  הגז ודתעד נקהגז ופקת הסור בדירה ממק רת גזנול צהדירה יכל, מחיר יש: טבחדת הגז במקו עד נו  מקור הגזה מירצנרת גז בד 3.6.7

   .ז דירתיג ונהנה למ כן הכהראשית במטבח ו

 . : ישרהדי להכנה למונה גז  3.6.8
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  הערה:

מיקום או ב ,רשמגהנית כתמתואר בהגרש ו ובמיקום הקיים במם עם חברת הגז ים תת קרקעי/ים מרכזי/ים בתיאו צובר/  ותמצעור באסיד

 . הותחזוקתגז ת הת צנרהנח ה לחברת הגז, לעניין מתאי נאה מ יקת הש זגרמן בצורך תינתהמידת ברה. ע ע"י החבאחר שיקב

ל בעלי שמש את כו לשנועדגז מרכזית כת של מערת , מיתקנים או צנר1969 -"ט עין, תשכקרקוק המה )ב( לח59ם לס' כי בהתא זאתבהר במו

 . תף שוהמ כושרהוו חלק מק, יהסת הניתנים לפירויכל, מונה או ועט מלמ ירות או חלקם,הד

 

 (ו טבלה זר חהערות לא ה)רא תרתקשו ני חשמל ו קמת – 5לה מס' טב 3.7
 
 פח ג'אה נסטלפון, רות ונקודות מאור, בית תקע לנקוד י יכו חיר זמ
 

 מיקום 
 ר או נקודת מ

 ,רהתק /קיר
 מפסק כולל 

 תקע  יתב
 ל רגי 

 תקע  בית
רגיל, דרגת  

 הנהג
44IP     

 תקע  בית
 במעגל  חכו 

 נפרד

 נק'
 ;יזיהטלוו

 ;תקשורת' קנ
 .ון נק' טלפ

 דות ו נק 3 כ"סה

 תהערו אחר/ 

 לדירה  הסכני 
 בואה מ ו א

1 1 - - - 

 צןון+ לחמפע  -
 אינטרקום  -

  חדר לה אורפסק ת מ -
 . דרגות מ

ל  ולכ לוח חשמל דירתי -
 כות ה בסמי ניתן שיהי ה )סגיר

 ( או למבואה  לכניסה
 . שקע   כוללת רארון תקשו  -

 פוניה/טלוויזיהטלארון  -

 יור ד חדר
 אוכל תנופי 

2 3 - 

 
 
1 

1 

ספת  תו   -שמלי ח תריס תוכנן  
  תשמל להפעלח ודת קנ

   תריס ה
 ( שמש פסת גם מר)ראה 

 - - - 1 1 פרוזדור 

מ'   3על מדור באורך רוזבפ
ולל פניית  הכ או בפרוזדור 

לפחות  ור ת מא נקודו   2, "ר"
 חליף. + מ

 1 ח מטב

 
 
 
4 2 

במעגל  א כ"  ,3
 ור: נפרד, עב
ר  מקרמדיח, תנור, 

י עבור  זתלת פא  1+
 שמליות יים חירכ

- 

  למע  היה תי התקע י במיקום 
ל  כוה כמשטח העבוד

נון  כ אם לתתפשר ובההא
ר  בתי התקע עבו  .חהמטב
בור  ע חשמליות ו   ייםכיר

ת  המדיח ימוקמו מתח 
 דה. למשטח העבו 

 1ה שינ חדר
 רי  יקע

 ( םהורי )

1 
מפסק   )כולל
   (רהנומל  מחליף

4 
  )שניים ליד 
 המיטה( 

- 1 1 - 

 "דממ
י  פ מנורה ל 

יקוד  פ  הנחיות
 העורף

 קע"ר נות פ י תק פל 1 1 - 3

 כללי ר רחצהחד
 מבטיה( א)

1 
 ם( י )מוגן מ

- 1 
1 

 לתנור( תקע  בית )
- 

+  מוםת תקע לתנור חי בי 
  ן הכולל מפסק זמ  התקן קוצב 

  עפ"י ם יקו מש בלדוד השמ 
 התכנון.  

  ןהיכמפסק י + אוורור מכנ 
 . ידרששנ 

 - - - - 1 הורים שירותי 
 חלון, עדר בה

+   כנימ ררו לנק' אוו  הכנה
 נידרש. מפסק היכן ש 

 ות רמרפסת ש
1 

 ים( וגן מ)מ
- - 

2 
  44IPבדרגת הגנה 

ת כביסה  למכונ
 למייבש ו 

- - 

 שמש  סתמרפ
1 

 )מוגן( 
- 1 - - 

פסק  יס חשמלי + מתר ולל כ
 . י ה ידנ פתיחן  נונג + מ
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 מיקום 
 ר או נקודת מ

 ,רהתק /קיר
 מפסק כולל 

 תקע  יתב
 ל רגי 

 תקע  בית
רגיל, דרגת  

 הנהג
44IP     

 תקע  בית
 במעגל  חכו 

 נפרד

 נק'
 ;יזיהטלוו

 ;תקשורת' קנ
 .ון נק' טלפ

 דות ו נק 3 כ"סה

 תהערו אחר/ 

 חסןמ
 ( הוצמדש)ככל 

1 - 1 - - 

כאשר מדובר במחסנים  
ת, אין  דירו שאינם צמודי  

"ש  הבשמ  ה מבחינתע מני 
ל כל  שהזנות החשמל ש

ונה  ו למוברח מחסנים  י ה
למחסנים   דף ונפרשות מ
ן מונה  ופין יותק ו לחילבד אבל

חלטת  מחסן, לה לכל נפרד 
 ו. ירת בח  המוכר ועפ"י 

 יסה כב מסתור
 (יםקי ם )בא

- - - 
1 

 ן( הכנה למזג )פקט 
- - 

 

  טבלה ואחרותל תהערו 

   מ"מ.  2.5 כבליםעם נפרד  זרם קיסללוח למפ ישירות, מחובר לי נפרדחשמל  עגעל גבי מ בית תקע" = נפרד"בית תקע כח במעגל  (א)

  רד(.נפר כל שקע ב, נספדנל אחתר בפיו   ושקעים א )שני ל רגיל.חשמחשמלי הניזון מזרם יבור מתקן לח = "שקע" בודד )רגיל( קע מאורת תבי  (ב)

 ממ"ר לפחות.  1.5וצע בכבלים יב  חיבורה

 ם עוד שקעיםמחובר ע ל להיותיכו חשמל רגיל רםון מזניזה שמלי ן חמתק לחיבור י,ם כיסוע מוגן מים בודדקע ש  ם:מוגן מי  (מאור )רגיל תקע בית  (ג)

 ת. חוממ"ר לפ 1.5לים בצע בכ ר יבו יבוחה נפרד(.ספר כל שקע ב, נם או יותר בפנל אחדשני שקעיי קר)

  –יה ויזדת טלונקום, יבין מחשב –שורת פוניה, נקודת תק טל דתקווכוללת נ  קומפלט לחדריעה נקודות, מג 3  יה תקשורת וטלפון =יז ו טלדת נקו  (ד)

שת  רירה לור הד חיב ללאדין. רש על פי כל כנדידורי כבלים. הכול ר לקליטת ש יבו, ואפשרות לחה, כאמורורי חובשידבור לקליטת חי

 לל כיסוי. כו 1ל מודו 55וקופסא  קירב נהקודת ההכנתקשורת ועד וז הורת תכלול צינור וחוט משיכה מריכקשת ודת הנט. נק טר אינ/לפוניםהט

 ל נקודת הדלקה אחת. טורה(, כולארמאהיל/   -יסוינורה וכ רה )ללאתק גבי קיר או עלנורה ית במאור דת נקו  (ה)

  תלכמו תוספת אינםוש ' הה או קיר(, המצוינים בסעיף קרתור )בות המאוד של נק דלקהפן ההובד לאור בלתא  =קה כפולהודת מאור הדלנק (ו)

 '. המצוינות בסעיף ר האומה נקודות

הגנה  גת בדרהקצה מוגן מים  ד אך אביזרנפרבמעגל חשמל  נו בהכרחוגן שאיע מבית תקאחר= ו א P44Iה ות הגנדרגעם  רגילתקע  בית (ז)

 גבוהה.

נה  ההכת ודת ועד נקרמריכוז תקשו שב( הכנה לנק' תקשורת )מח שיכה בלבד.מ ט( וחו )"שרוול"ונה לצנרת ת הכו רין אחלא צואם ב"הכנה"=   (ח)

 .בקיר

(.  "תנור להט" )ספירליחום" ולא  פזר"מ ת הדייר(,)באחריו תקןיוה רחצל דלת חדר המעמצאת ם נימור חתנוה לנבאם ההכ =חימום הכנה ל (ט)

 חימום כוללת שקע מוגן מים. ר וה לתנההכנ רה.ים ע"י החבמסופק ום לאי חימ מצעאודגש כי למניעת ספק י 

ם  את אותה/ים מכב/קיםדליהם, אך מני וק בי ריחם בצאיהנמים ננפרדים שויזרים  כיבוי, משני אב קה/דללההניתנות  ודה/ות מאורנק  =חליףמ (י)

 . אורמ נקודה/ות

ים. הנקודה תחובר ישירות  רי ינן לכום המתוכ, מתחת למקהמטבח בארוןאזית ת פלנקודת ת  תותקןפאזי=  תלתורים הכוללת חיבור בדירת מג (יא)

 . ירתיהד בלוח החשמל סקוהמפ  שקעית ת ברבוט לות כל החיוכלול א. הנקודה ת2.5/5בל בכט מל ותחוושאזי בלוח החלת פלמפסק ת

 

   .יש: אורת מו בכל קומה: נקוד ה קומתית: בואדר מדרגות/ מח 3.7.1 

אם אין  )בת או חדר המדרגו  קומתית אור במבואהת קלהדל וך הדירהצן מתלח ש.י ור: אדלקת צני הלח  .יש מאור:גופי 

 . ותגחדר/י מדרתאורת יש, ל. )משותף( שבתן עו ש יש. :(המבוא

 . סוייכולל כ 1מודול  55סא קופנקודת ההכנה בקיר וקשורת ועד משיכה מריכוז ת נור וחוטכלול ציתת קודת התקשורנ  :חוץ  פון טל 3.7.2

 החלטת החברה.חר לפי א  ו, אזםזמ צליל: .לחצן וג:ון: סמפע 3.7.3

 רישות הת"י. י דלפ, סטנדרט  :ג: סו י הדלקה/שקעזראבי  3.7.4

  ,)כולל שקע רגיל(תי דיר תקשורת ולוח  (בה בעתידצורך הרחלפחות ל יםמודול  6-י לנוקום פת מ ל השארכול)י תדיר חשמל לוח 3.7.5

 . יש :פחת מפסקי  שמל.הח דסנון מהי תכנ לפ :מיקום .שי :תוך הדירהב
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   מן.זכולל קוצב  יש. :חשמלי שמש/מים,  ל לדודנקודת חשמ 3.7.6

   ר.אמפ 3×  25 י:פאזלת ת :חיבור דירתי  ודלג 3.7.7

ם בדלת הכניסה  ת אינטרקוערכית למחיצונושתית פנימית ן, ותו ת פעמהכוללום קרכת אינטמער. : ישקוםנטררכת אי מע 3.7.8

 באחד מחדרי  ורע/דיב שמ פומית וכןרה, יסה לדי כנה או במבואב םהאינטרקודת קות נלמקם א  שי מיקום: בניין.הראשית ל

 ורים בדירה. גמה

 ן. אי: ()נפרדתספת במעגל סגור יזיה נו מערכת טלוו  3.7.9 

  2010-תש"ע (3מיתקן לאנטנות תק' )מס'  ה רב ערוציתת טלוויזיליטלקים לכבל רלחיבו הכנה :ויזיהו טל רי שידו  יטתלקהכנה ל 3.7.10 

 :  799אלי, ת"י ריש לפי תקן י החובה, ידור לקליטת ש טנותאנקן ליתמ יין יותקן נבב

 ית )אק"א(. ידואלדיוו ניתקני אנטנות לקליטה אי "מ( ומליטה משותפת )אקות לקטנמיתקני אנ                   

 חרא הסדרם י חובה אם קיהי ליטת שידור קרשאית לפטור את החברה מחובת התקנת מיתקן לאנטנות לית המקומ עדה הוו . 3.7.11 

 תשלום.  לאב ידורי חובהשט יתן לקלו רה יהיה נל דימבטיח שבכה

 : יםמיתקנים אחר 3.7.12 

ת שירות, יש  רפסים למונ ת במטבחים הפחוץ לרבו לקיריר ר יש רובמטבחים ללא אוום וריים סניטי שירות, בחדרירבחד -

   ת כיסוי.פפץ, לרבות רחולהתקין צינור מצויד במאוורר מכני לקיר 

ראלית  ישלרשת החשמל ה י ויבור תלת פאזלחם  תאיהמערכת ת .הדירתית להחשמ יכתל צרשולבקרה   לניטור תרכמע -

 תנים. המשמל פי החש זנת תעריהאפשר תו

)שלושה חיישני זרם  סת כל רכיב המודד זרם חשמליתבסאשר מת החשמל הדירתי ידה בלוח ת מדחידי :ללוהמערכת תכ

ציג ומ בצורה מקומיתם נינתועבד את המוי המקבל טאלחו  טלידיגי חוטי, צגדור אלישל רתו, יחידת תקש(יוח תלת פאזל עבור

  מ' 1.5נגיש ובגובה  במקום  ה,כניסת המבואב / ך לדלת הכניסהסמוה בם הדירהצג יותקן בפני  ברורה. רהאותם בצו

 פית.  סכה תםוואת על ט"ש(וק)ב המצטברתו השוטפת הצג יציג לפחות את נתוני צריכת האנרגיהצפה. מהר

 .3.5 ת פתחים סעיף לגם בטב אהר  פתיחה ידניון לרבות מנגנ, ים/סתרילהפעלת ה  לקודת חשמנכולל לי חשמ םי/תריס -

 

 : ירה, בדוםקני קירור / חיממת   .4 

 ן. אי  זי מרכ י ינדירתי מ  ווירמיזוג א  4.1

    :לתכלו אשר ,זיפא תלת סטנדרטית אחת מרכזית מיני למערכת הכנה

 פיזור שרמאפה אחר במיקוםו א רוןהמסד או היהאמבט  דרח תקרת יתלתחת בצמוד ידלמאי ןנ כתומ םמיקו .1

 ;ירההד חלקי לכל צרקו יעיל יראוו 

 הרצפה  במילוי ונעה כנסת בקירמו חשמלי דופיקו נחושת צנרת של "צמה"ת ולרב ותהנדרש התשתיות עיצוב .2

 המאייד זוניק 2.5 *3ד רנפ מעגל כוח קעש ,העבמהמתוכנן ל םוקהמי ועד ידאילמ המתוכנן המיקום בין

 עד ,גבס בלוח ייסו כ תבאמצעו הסתרה יכלולד  ילמאי "הצמ"ה מוצא .יסההכב ניקוז מסתורל או פהרצ מחסוםל

 .בפועל ערכתהמ תקנתלה

 .רוןסדקיר המ על התרמוסטט למיקום עד המאייד ממיקום קיר ודפיק ל ריק לשרוו התקנת 3.

 .ירו וא  מיזוג סמהנד ידי על תהמערכ וןלתכנ םאת בה הייה ההכנות םוקמי .4

 .יםעבהמ / המעבה םיקולמ ומוסתר נעוצמ  קוםמי 5

להתקנת מזגנים   רת ניקוז כהכנהצנ צע גםבותים והמטבח( ה, השירותהרחצרי בחד עטמחדרי הדירה )למחד ל אבכ .ין: אמזגן מפוצל  4.2

 ה היי צאהרצפה ומוה ובמילוי  רר בקיוסתוז ת קצנרת הנילחדר.  ץחומ זיבוצע ניקו יתהמוגן הדיר ב עיליים )מפוצל(. למרח

ר  יזיוסתר עם אב וצא הצנרתום ממק  ציה.טלנון מהנדס האינסלתכאם ול בהתמתחת לכיור, הכ לסיפון יןפה או לחילופ הרצעד מחסום  

 מתאים וסגור עם פקק.  שתיחרו

ע כאמור, תבוצ חתא זיתמיני מרכ תעות מערכצה באמלקיכל חלר מיזוג ו מאפש ני א רהי יר תכנון הדוו ס מיזוג האנדקביעת מה ככל שעל פי          

 יקוז מים.ת נ וצנר גזחשמל, צנרת  רבות צנרתות לדרשת הניוכלול את כל התשתשת ירהלקי הד וצל/ים ליתרת חפן/נים מזגנוסף הכנה למב

   .איןיין: ית בבנכזירתי הניזון ממערכת מריר דמיזוג או  4.3

   .איןה: דירהימום ם מים וחרות להפרדת חימו שאפ לת, בעאטורים למיםדי רתי עם רנור גז די די תועלת על י סקה הפה כתרמע  4.4

 ום הכוללת שקע מוגן.חימר תנולודה נק תבוצע בטיהי המקלחת ואמבחדר .אין :חשמלב  חימום הפועלנור ת  4.5
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 : אין. בקטורים חשמלייםקונ  4.6

 .ין: א"ל/מ"רקק 120-80 ,רצפתי ימום תת חרכת מע  4.7

 אין. :םנים אחרי מיתק  4.8

 

 :  חסן דירה, במוי אש ובטיחות בב כי  רי סידו * .5

 .: ישם נרכש()בא ן מחסב .ותרשות הכבאע"י  דרש יככל שי :הדירב ם(:נקלרי ירוטומטית )ספאש אכת כיבוי מער 5.1  

 .באותהכדרש ע"י רשות יככל שי :עשן גלאי  5.2  

 ש.י )ממ"ד(:המוגן ב רחממערכת סינון ב 5.3 

 

 :עבודות פיתוח ושונות .6

 חניה  6.1 

      ;רשהמגחום : בתכולםה. ניהיתר הב לפי: יםינ הבני לכל  חניהקומות סך הכל מ 6.1.1   

 אין. (: רטפ)ל חרבמקום א חניות    

 ת המכר. ניכן בתוצויכמ: םמיקו  ר הבניהפי היתל: חניות רספמיש, : פת(משות/תי לנכים )פרט חניה 6.1.2  

   שמיר ת תג נכה)עם הצגה ה נכלרוכש דירתימכר ח החניה להיתר, ספנ וח ובפית/בהכמסומן בתכנית המגרש/סביכים חנייה לנ

 ינו נכה.ר שאוגם לדיי דירי הבית ן כללנכה, בי , ובהעדר רוכשה(רבוהתחשרד מטעם מ

 .  2.11סעיף  ראהמקורה:  ההחני  רצפת גמר 6.1.3

 יש. : כבישמה לחניהשה גי  6.1.4  

 מכר. סימון בתכנית ה פיל: קוםמי   .ותאחת לפח: פר חניות לדירהמס 6.1.5  

   .אין :ניהלחניסה בכסום מח 6.1.6  

 רש המג פיתוח 6.2 

 החיצונית  הרחבה .יןיבנל  הכניסה למבואת עד מהרחוב חיצונית כניסה רחבת תוכנןת המגרש בתחום רחבת כניסה חיצונית:   6.2.1

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

 . הניתן בעל גוון בהיר יהיה ככל הריצוף  טון/ אבנים משתלבות/ אבן טבעית/: ב: חומר גמרמדרגות/יליםשב 6.2.2  

 . ן טבעיתאב בנים משתלבות/: אחומר גמר .: ישמשטחים מרוצפים 6.2.3   

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

  הנחיות משרד החקלאות.ל    

 ד )לא עצים מעל תקרת בטון מותרת שתילת צמחיה בעלת שורשים רדודים בלב )כולה(. בטון.ות מעל תקר חצר,   

  (.לא צמחיה עמוקת שורשיםו   

  .יש :בכת ממוחשאש מערר כוללרש גבמ יההשק מערכת 6.2.5  

 לשטח  ונהקה( הכוה/חלכולה קרתמעל  ר )חצר,ית המכפי תוכנ ל :דרצר מחאה לחיצי ; שי:  דירות הגן דה למו חצר, צ 6.2.6  

 לא מגונן וללא מערכת השקיה.     

 ת בעהרוכש  י ע"שה יע (ולי הבניין משמים  חקתטיות )להרת פרחצרו ב ערקפני הק יקוז ידור שיפועי נ: סרההע   

 .  רטיתפינה הסידור הג     

 , וחות וכו'(ש צנרת,מרזב/ים, )ול חלח ,ומיםב וביז, ה/ות, ג ן גישמ יתכ:  גן רת די ודה ל ר הצמ, בחצתו תפערכות משו וט מירפ 6.2.7  

 (.המכרנית בתוכג ציובהכרח ושלא  ןהעניי ל לפי)הכ יכיבו ,קשורתתחשמל,    

 ספת  אה נויצי שישל ככ  מ'. 2.5של ת מק לפחוובעו מ"ר.  7-ת מלא פחוח ש, בשטי :ירת גן ד ל ודההצמ מרוצף בחצר טחמש 6.2.8  

 . כל צד"מ מס 30ברוחב פתח היציאה בתוספת  מ' ולפחות 1.20לי של ינימומק מבע  מרוצף ה משטח ית יהיצר הפרטלח   

 ת.  רישת הרשויווד ר הבניה לפי הית:  חומר: רשמגהל ות ש/תבחזי  גדר 6.2.9  

 . חברהה י קביעתולפ  אושרתמתוח הכנית הפילפי תוע בה ממוצו בג   

 . אין(: הבחלק המה פתוחקו )ת מפולשודים מת עמו ק 6.2.10  
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 תפותמשו  ערכותמ .7

 מערכת גז:  7.1 

 ת  תואר בתוכניהמ ובמיקום ,ברת הגזעם חתאום ב ,יקרקע -גז תת י/צובר אמצעותב כזימר ורדסי הכנה לאספקת גז:   7.1.1  

   ת הנאהוזיק נהך תינתצורת הבמיד ומית.המק  תושהרי דרישות  עפ" אוו/ חברהקבע ע"י היאחר ש במיקום  יין אובנ רש או הגהמ   

 חברת הגז. בעלותם בינה ,בזאת כי צובר/י הגז כאמור מובהר  הגז ותחזוקתה.נרת נחת צלה    

 ;ש: י לדירה רכזי מ קורממ זצנרת ג 7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4בלה ראה ט: םמיקו . יש: הדירה וךבת גז צנרת אספקת .1.37  

 :שא רים לכיבוי סידו  7.2 

 ועץ הבטיחות. ות הכיבוי והנחיות י "י רשע דרששי ככל :מדרגות י /בחדרת לחץ הפעלל ערכתמ 7.2.1  

 ת.יחו ות יועץ הבטנחי יבוי והת רשות הכרישו "י דע שדרשי ככל: ריםבמבואות/פרוזדו עשן  ניקתי למערכת  7.2.2  

 יחות. עץ הבטיות יווהנח י  כיבורשות הישות רד ע"י שידרש ככל :ינקלרים(תזים )ספרמ –ית י אוטומט כיבו  כתמער 7.2.3  

 יחות. נחיות יועץ הבטוי וההכיב ת: יש. לפי דרישות רשוותכולתן לרבות ארגזי כיבוי    כיבוי מדות ע 7.2.4  

 הבטיחות.  עץיו יותהכיבוי והנחות ע"י רש ככל שידרש שן:אי עגל 7.2.5  

 םשותפי מ םבשטחייבוי כ ארונותטים( ו ידרנ)הבוי רזי כי , באש י ו כיב ו  גילוי  כותרמעלרבות הכבאות,  י סידורכל ערה: ה     

 . כמות לפי דרישות רשות הכבאותמיקום ו  פרטיים, או     

 יש.  :ניםבחניו ור מאולץ אוור 7.3 

 ן. אי :נת הדירות(להז) רכזיתג אוויר ממיזו רכת מע 7.4 

 . אין רים:ימוש הדיי שים ל/ויר בחדרזוג אמי מערכת  7.5 

    הכניסה דלת ליד הקרקע בקומת ימוקמו דוארה  בותתי יקום:מ שגוי.לדואר  1ית, ד הבועלו 1דירה, לכל  :ראתיבות דו  7.6 

 . 816י"ות הבניי ו וןכנת תתקנו ילפ וםאלומיני  חזית תבעלו יהיוו  ,בנייןל   

ן  בבניי  יריםדילל הימוש כים לש/רדח שותפים(,ים מקבחל)ורה מערכות תא מים, מאגרים, ת מבושאסניקה ומ  ותערכ: מתקנים אחריםמי  7.7 

 עצים.המתכננים והיו וכניתתפי ל מיקום וכמות: .וכו'  ת הבנייןבסמוכים לטו בנייניםבאו  וכים,סמ ניםיי טובת בנול  

 

 ית ערכות תשתה למהמבנר ו יבח .8

 מית.המקו תושהנחיות הר לפי :חצרל  פרדנ ונה מיםמיש;  :לבית שי ראים מ מונהיש;  :י רכזם מיבור לקו מי ח 8.1  

 יש.   :מרכזי  לביוב יבורח 8.2  

 ; יש. הוראות חברת החשמללבהתאם  ,לרשת החשמלניין ור הבחיב 8.3  

 . וניםלחב' הטלפ ההדירחיבור ל כולא ה להיתר(: לשבק) הבניהתכנון וה  קנותם לתתאהב :פוניםת הטלבור הבניין לרשכנה לחי ה 8.4  

   (.3.7.10 ף סעי ם)ראה ג בלבד הכנה .אין (:טאינטרנ/היזי לוו )טשורת קשת תלר ן יחיבור הבני  8.5  

 פועל שביצועם בדות עבו ה.שכיחיר הרבמ יםכלולרכי גישה, יקוז, דנ  ,ומכיםמדרכה, קירות ת : כביש,תוח כללי הגובל במגרשי פ 8.6  

 .יות החברהרחם באומית אינת המק שה ע"י הרשועי  

 . (בלבד 3,4ם נייבבני ) -סניתדח ניידים,  כליםמי :רמיחזו  /ר אשפהדבח 8.7

 . יש :פהור אשזלמחמיקום 

 .ומות בלבדק יבבניין רב  ,יש :המגוריםבקומות  קומתי  ופתחשוט( ) פהשמצנח א

 . תמיומקרשות הה ע"י: פינוי אשפה

 

 גרש( מ בכל) וש משותףרכ .9

 : משותףהרכוש ה תיאור 9.1 

 . ית המכרם בתוכנ תפיכמשו ם סומנואב: ניה משותפיםחמות מקו  9.1.1   

 . אין: (חלקית הפתוח ועמודים, סהכני קומת ) יתחלק ולשתפה מקומ 9.1.2   

 לפי החלטת בחברה.: תרו ידמחסנים שאינם צמודים ל 9.1.3   

 ;   מ"ר 20-ות מחפלא  :3,4 ניםי ניבב ;מ"ר 14-מ חותלא פ :7,8ם נייי בבנ. שי: כניסה קומתבי( בלו ) מבואה 9.1.4   
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 .  יש: קומתית )לובי( ואהמב 9.1.5   

 ; 2 :3,4 ניםבנייב;  1 :7,8נים בבניי  (:ספר)מ גותמדר דרי ח 9.1.6   

   ; 3 :3,4  ניםיינבב  ;1 :7,8ים נ בבניי: תמספר מעליו ש; י :מעליות: יש; מעלית פיר 9.1.7   

 יש.: על הגג םיתקנימ על ידי סתפולק החה פחותל :תףמשו  גג 9.1.8   

 ים.ד מ"מ -ייםדירת  ם מוגניםבייש מרח ין.א :לטקממ"ק/ מ 9.1.9   

 אין. : חדר דודים משותף 9.1.10   

   תמכמוס ש רשותואחר שתדר תקןל מיכו  ,תוולארירכות סמע :( כגוןשותפותמ ו/אות יש מערכות טכניות )פרטיו : מיתקנים על הגג 9.1.11  

 ן. יהד י כלפעל    

 . שי  ;ללא גינון שטח  .: ישומי המגרשפתוח בתח ושטח רצח 9.1.12   

 זור אשפה מחוחדרים טכניים, מרכז  רתכות לרבות תקשוחדרי מער: של הבית שהינם רכוש משותףם פי חלקים נוסו ם י מיתקנ 9.1.13   

  המכר.  יותתוכנבש משותף ורכם כימסומנ ה מפרט זה,ים באחר םקירפבפורט כמפה וומתקני אש   

 

 וש המשותף: מהרכ םשאין להוציא  (מיםיאם קיב) ים/קלח 9.2 

 מילוט(.), תמדרגו י /דרח 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 גישה לחניה משותפת. 9.2.3   

 לובי בקומת כניסה.  9.2.4  

 לובי קומתי.  9.2.5  

 .על הגג (םפישותמה) ניםו תקנים השהמי  ת אלו רגד מ מחדר גישה 9.2.6  

 .דר מכונותת אל חו גר מדרחדגישה מ 9.2.7  

 . (יםתפ)משו  י/יםנטכ דר/יםתי לחלובי קומ מ מדרגות או  מחדר הגיש 9.2.8  

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

 .ותמעלי  9.2.10  

 דירות(. ים במוגנ יםבחריש מ  -)אין .ממ"ק /מקלט 9.2.11  

 ף. כוש משותכרע"י החברה גדרו וככל שיוחלקים ם טכניים  , חדריתו פרטי ותמעט חנילון חני  תקומו : חראק חל 9.2.12  

 

 שותף מת י ב 9.3 

 בבית  כר דירה בבית משותף או מוחוק המכר דירות(, ה –לן )לה  1974 – דירות(, התשל"לחוק המכר )ד 6תאם לסעיף בה ()א  

 מצוי  השל התקנון   אהמשנה הור  בטל אומ הבית עללהחיל  ודעתו שבאעל הבית  חלן שו והתקנ  ף בית משותשם כלהיר  עדוימה    

 ו עניין; ואלה העניינים:אות המכר פרטים על לחוזה חייב לכלול במפרט או לצרף , לןמנויים לההם יעניינ מן ה ת לענייןחסהמתיי    

 תף;ש המשוהוצאת חלק מהרכו (1)    

 ; המוד לדירצה  ותף ש כוש המרל החלק ברו ששיעו (2)   

 יו; אליבים בקשר המחו  םשותף ובשירותית הבית המבהוצאו תשתתפוההשיעור  (3)   

 הול הבית המשותף; ניר חלטות בדבהת לרי קבסד (4)   

 )א( לחוק המכר דירות; 3ף כון בצו בדרך האמור בסעיכל עניין אחר שקבע שר השי (5)   

   בר, כמי שהתחייבחוזה המכהאמור  ף על א ו,( יראוהאן )קט  ף יויים בסענהמ ים נמהעניי  על ענייןטים ר פרסמ אלשמוכר  )ב(  

 המשותף.   הביתל ע יין יחולונע  וי אות י לגבנון המצו תק שהוראות ה    

 

 צמוד לדירה: ו של החלק ברכוש המשותף השיעור 9.4

 . ויותש הר שתלדריבהתאם  קרקעין ובכפוף לשינוייםהמבהתאם לחוק 

 

 :הביתבר ניהול  דבטות ללת החקבסדרי  9.5

 . 1969 -תשכ"טמקרקעין הבחוק ה עהקבו פיהיה על י 
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 :מחויבים בקשר אליו ובשירותים ה ףותשהמ תהבי ת ות בהוצאו פיעור ההשתתש 9.6

 יות שונויים בהתאם לדרישת הרחוק המקרקעין ובכפוף לשילבהתאם  

 ה.רבהח שלהבלעדית  היעתי קבהמשותף לפ  תבבי תלדירו ו ויוצמד  שותף ש המוכרמהם וצאיגרש מ החניה שבתחום המ עמדות .א

 החברה.  לתה הבלעדית שעביקפי  לתף שושבבית המת צמדו לדירוויותף  משוו מהרכוש הסנים יוצא המח .ב

 לעיל(.  9.2.9החלק כאמור בסעיף  עטמרפסות וגגות )למ .ג

 .  משותף מוצא מהרכוש ה ל שיש במגרש(ככ) חדר השנאים .ד

 

 

 שותף. מ ת ההבי ולנציגות ה נלקו ו יועברש נוספים מכיםמס ' א חספנ

   .ליותרות כלעה ב' ח נספ

 . וייםזיכ לת טב      פח ג'נס
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 ות בעלי הדירות יגשיועברו לקונה ולנצים מסמכים נוספ – 'א נספח 

 

 ט:המפר של י נפרדבלת ו כחלקפ ורצי  אלותוכניות  10.1  

 רה. י דה לת( שיו)חיצונ ותמידות כלליל חדר ומידות של כלת הכול 1:50 -מ  ה לא קטןדיה מ ה בקנרדיית הנתכ 10.1.1   

 שותף בקומה. המכוללת סימון הרכוש ה 1:100 -ן מדה לא קטבקנה מי ת הדירהכנית הקומה בה נמצאת 10.1.2   

 ה. מובק משותף הש הרכו ללת סימוןוהכ 1:100 -ן מלא קט מידהבקנה  תסיויפה ט תכנית קומ 10.1.3   

 משותף  וללת סימון הרכוש הכה 1:100 -מ קטן  לא המיד נהרתף בק מת לשות; קומו מות מפוומת כניסה/ קותכניות ק 10.1.4   

 . 1:200ה בצילום מוקטן לקנה מיד ף כניות אלו ניתן לצר; תם דירתיים מוצמדיםושטחי   

 . 1:100 -מ  ןלא קטמידה נה גג בק קומתתכנית  10.1.5   

  תפמשות חצרן ימוסת ללהכו 1:250ידה מ  בניה בקנה לת היתרבת המקומית לקוגשה לרשוה ש יהמגרש כפ תכנית 10.1.6   

 וגינות צמודות. 

 

 פיות על לרב כל דיןלם אהתבר , שיש למסות ולחומרי הגימורורכמעה לכל ושימוש תחזוקה  אותהדירה יינתנו הור עת מסירתב 10.2  

 יין: נדירות בע רק המכחו   

 . גימורם כיבי הדירה עלזוקת כל רחלת ת שוטפותולפעו )א(   

 זוג אוויר,  מי  מערכותות בטיחות, מערכבות דירה לרהשירות המותקנות ב תועת של מערכמונ קהוזותח לתוקה כולחזת )ב(   

 באלה. ת אלקטרומכניות וכיוצאכומער   

 . רשותדיות, אם נתותקופטפות שו יקורותון בת ואפיויר דת )ג(   

 יצירת קשר. ל מספר טלפוןק ו פס/ןר ת יצמולרבות ש, קנים בדירהתות המו של ציוד ומערכת אחריות ווד עטכני ות טרמפ )ד(   

 

 של  מור רי הגימחוו ת רכושל המעוקה תכנית והוראות תחז   יןני ה בבת הדירה הראשונמסרוכש דירה אשר לו נ ימסור לרהמוכר  10.3  

 עניין: ב  מכר דירותהק ופי ח על תולרבדין  ללכתאם הה למסור בביש חויין שהבנ  

 . על גימורם ייןנהב  ירכיבל חזוקת כלתות שוטפות פעול א()   

 ג  יזו, מערכות ממערכות בטיחות, מעליותת ותקנות בבניין לרבוהמ השירותשל מערכות  קה מונעתת ותחזותחזוקה כולל )ב(   

 .באלהוצא יכיות וו מכנקטר כות אלמער אוויר,   

 נדרשות. אם   תקופתיות,שוטפות ו  תרו ופיון ביק אוות תדיר  ()ג   

 יצירת קשר. ן לן/ ספק ומספר טלפושמות יצר לרבות  ות המותקנים במבנה,כרל ציוד ומעת שוריחאדות עוטכני ותט מפר )ד(  

 מיליה. יסקפספר ומ  וןטלפמספר  רבותיתוח לפוה ותערכהבניין, המימת צוות המתכננים של רש )ה(   

 ת בטיחות  רכועמ ,תקשור ות חשמל , יתלציה סניטר ל אינסטות בלבד ששותפ מערכות המל( AS MADE) תועד כניותת ()ו   

 האמור   ב ולפיה על רוכש הדירהכתים האמורים הנחיה בסמכהמוכר יצרף למ וח.נה ובפיתיות במבומערכות אלקטרומכנ   

 נויה.ימ םה( מיד ענושתמשונה אהרות )רבעלי הדי לועה שו הקבת אהזמני יגותתם לנצ וא רסולמ   
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 הערות כלליות ואזהרות   –נספח ב' 

 כלליות למבנה ולדירה ת הערו

   בניה והתקן הישראלי,ישות תקנות התכנון והכות יהיו לפי דר כל המוצרים והמלא .1

 . 2010-( תש"ע3' מיתקן לאנטנת תק' )מס .2

 י אנטנות         קנ: מיתקני אנטנות לקליטה משותפת )אק"מ( ומית799שראלי, ת"י י  ןהחובה, לפי תקבבניין יותקן מיתקן לאנטנות לקליטת שידורי               

 ית )אק"א(.טה אינדיווידואללקלי              

קיים הסדר אחר המבטיח שבכל אם  תקן לאנטנות לקליטת שידורי החובהמימחובת התקנת החברה רשאית לפטור את קומית הוועדה המ .3

 .י חובה בלא תשלוםור דניתן לקלוט שידירה יהיה 

גובה החלל בהן הן  וישנו את צורת ו/או  ו/או סגירה אחרתכאמור יכוסו בתקרה קלה גז וכו'  יזוג,מ חשמל, תקשורת, מים, ביוב,ן: כגומערכות  .4

 עוברות. 

)ברזל( וכן התחמצנות מינרלים   ,""עיניים ידים,בדלי מרקם, גוון, גיתכנו תופעות טבעיות כגון: הובכפוף לתקנים, צוף וחיפוי באבן טבעית, ברי .5

 וע המקצ ולכללי התקינה לדרישות בכפוף  כולה .מוי חלודהת בכתמים דוהמתבטא

בחיפוי קירות ו/או שיפולים לא יבוצע קיטום פינות . םות( במידות לא פחות מהנדרש בתקנים הישראלייוף יעשו מרווחים )פוג בחיפוי ובריצ .6

 .)גרונגים(

שמל, בזק, כבלים, לצורך מערכות החלהעמיד שטח/ים בתחומי המבנה ו/או המגרש, לחברת דרש החברה תי יודגש כי באם למניעת ספק .7

ובזכות  לצורך גישה, כן ןוש במתקני הבניי לרבות שימ  הקונה מתחייב לאפשר גישה חופשית ניינים אחרים סמוכים,ת הבניין ו/או בהמשמשו

 ים אלו. גין שטחב כן יהיו גופים אלו פטורים מתשלום מיסי ועד בית כבלים. כמור בעות הקרקע למעהשימוש והטיפול בשטח/ים לרבות רצו

 ות. חריפים או רעילים, באריזות פתוחות או סגור חומרים הפולטים ריחותמחסנים דירתיים חל איסור חמור לאחסן ב .8

רת ואוורור, המשרתים כלל הבניין.  צנ  קורות ומעברי  יכול שיהיו תקרות מונמכות,  רכשו ע"י הדייריםשי  )ככל שקיימים(,  במחסנים .9

 ימוש ובתפקוד.ופן שלא יפגע בשובא ונפרד למחסנים בלבד מהרכוש המשותף   הזנת החשמל למחסנים תעשה

אך לא   ים ליצור הפרעהיותקנו באזור תליית כביסה, מקטינים החלל ועלול  של דוד המים החמים ויח' מיזוג האוויר באם  םממיקו  .10

 .טמן הקבוע במפרפחות 

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

 . תקנות לרעשים ומפגעיםה

ת  ( בדירה, והרוכש ירצה להתקין מערכת מיזוג אוויר לרבות הנמכטית )ספרינקלריםאוטומ קיימת מערכת כיבוי אש ויתכן והואיל   .12

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

נת  הקונה וזאת על מלוש השנים הראשונות מעת העמדת הדירה לרשות באופן תכוף לפחות בש המוגן, רר המרחב חשוב להדגיש כי יש לאוו .13

 .שוי המרחב המוגןוהנמצא בקירות הבטון שמהם עה ממופק מבטן האדבאגרגטים )חצץ(, ה אלהימצלסלק שרידי גז ראדון אשר עלול 

  , מחסניםפרטיים, כגון גינות, חניותה ואשר יעברו בשטחים לל הדיירים במבנוב או צנרת או מערכות אחרות המשרתות כבי יתכנו שוחות  .14

 פרטיות, מספרן ומיקומן יקבעו עפ"י החלטת מתכנני ויועצי הפרויקט.  ומרפסות

כים לכלל ב, ניקוז וכד'( וכן פתחי ביקורת, השיייועוברות צנרות )מים, באו המחסן או החניה, יתכן ודירה, ה תר תקלקירות ובסמוך  ברצפה, .15

 פים.  , ומהווים חלקים משותהבניין

 ריצוף זה.ם ואפילו דרכי נסיעה המרוצפים באריחי "אבן משתלבת" עלולים לגרום לשקיעות בם, מעבריברכבים כבדים על שבילינסיעה  .16

 קרקעיים ת הכניסה לרכבים המונעים בגז פחמימני )גפ"מ(, למרתפי חניה ת ה ראסו .17

 ים. בשטחים פרטיים או משותפים במרתף/ י )גפ"מ(,בגז פחמימנקן המופעל או לאחסן כל מת/בנוסף חל איסור חמור להתקין ו .18

[, תגברנה הוראות  11.12.2017 – 12משתכן מהדורה ]מפרט מחייב מחיר ל 1להוראות נספח ג'במקרה של סתירה בין הוראות המפרט  .19

-לבין  המפרט לעילהוראות"( "ה )להלן:ו/או המכרז או הוראות הדין , במקרה של סתירה בין הוראות החוזה ו/ כןכמו  וף לכל דין., בכפהנספח

 תגברנה ההוראות. 
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 טבלת זיכויים    –' גנספח 

 

 
 הערות מיוחדות 

 . 11.12.2017  - 12מחייב של משרד הבינוי והשיכון, מחיר למשתכן מהדורה ה טבמפרהנדרשים  ריכוז זיכויים אלו הינם אך ורק .1

 ם מע"מ.  כוללילהלן המחירים הנקובים  .2
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