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

 באר יעקב שם האתר 

  
 *B דירה מדגם 

  
 חדרים  4 מס' חדרים 

  
 8-16 מס' קומה 

  
 33,37,41,45,49,53,57,61,65 מס'   הדיר

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

  
 205,206 מס'  מגרש 

 

 זוהר וצפריר שרבט בע"מ

 07.10.2021תאריך: 

 



 היתר בניה מותנה ב
נ   התכנון   י רשויות " ע   ק יים ר ו מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפוף לשי

 

                        _______ ____                                            _ ___________ 
 חתימת המוכר                                                             חתימת הקונה           

 

, ג' ב'נספחים א',    

 29  מתוך  2 'עמ 07.10.2021תאריך: / 12משהב"ש מהדורה   -מפרט מכר למשתכן  /  *B דגם   /חדרים   4ת דיר /205,206מגרשים באר יעקב    בע"מ/צפריר שרבט הר ו זו ה/י נכות הבמסד לאי 

 

 תוכן עניינים 
 

 פרטי זיהוי פרק א.
 

 . (1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ) : 1סעיף 
 .(2.1-2.2)ש כוקונה רזכות 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     לדירה אוהמוצמדים פרוט שטחים נוספים   :6סעיף 
 ג(.-)א ילות ות קבסטי    :7סעיף 
 כנן הבנייה. כל מתאדרי  יטר פ  :8 סעיף
 פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד.  :9סעיף 

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

 
 . (1.1-1.6הבניין, הקומות ויעודה של כל קומה ) אורית   :1סעיף 
 . (2.1-2.19חומרי הבניין והגמר )  :2סעיף 
 .םאביזריי 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 
 מתקן לתליית כביסה.  : 3.4סעיף 
 רשימת דלתות, חלונות ותריסים.  ,(3)טבלה  : 3.5סעיף 
 (. 3.6.1-3.6.8ואביזרי אינסטלציה נוספים ) ,ים(ברז  ם,ילואה )כני 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 סעיף
 . נותח ושופיתו עבודות  :6סעיף 

 (. 6.1.1-6.1.6ניה )ח : 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 : 7.3סעיף 
 מערכת מזוג אויר מרכזית.  : 7.4סעיף 
 הדיירים. ושימלשם י/ר בחדריזוג 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(. : 9.3 ףיסע
 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.  : 9.4סעיף 
 הבית.    החלטות בדבר ניהולסדרי קבלת  : 9.5סעיף 
 רותים המחייבים בקשר אליו. ישיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובש : 9.6סעיף 
 תף. ם מהרכוש המשו החלקים המוצאי : 9.7סעיף 

 
 חיםנספ

 
 נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף.  סמכיםמ א'  חפסנ

 . הערות כלליות נספח ב' 
 זיכויים. תנספח ג'   טבל
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, ג' ב'נספחים א',    
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 *B : מדגםדירה  . באר יעקב  שם האתר: 

 חדרים  4 : מס' חדרים   

 __ דירה מס':   

 __ : מס'  קומה   

 __ ס': ן ממחס  

 __ מס':   חניה  

 "( ותמורב ק "  מגורים) __ : מס' / סוג הבניין  

 __ מס':  מגרש   

 

 "מפרט מכר" 

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

 ים שונים( י בעניין חיובים וזיכו 

 ים למבנה ולדירה(נכונות הרהבוה התאמות לכול)                            

 

 

 ( "החברה"או  "המוכר/ת")להלן     בע"מ  זוהר וצפריר שרבט:  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  ברחו ב קעאר יב :ישוב .1   

 ; 104 :מגרש  ;41  ':מס החלק  .4244 גוש מס':  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/החלה במקום:  תכניתה  1.2

 

 )ר.מ.י(. ראל יש  עיקרת מקרשו :רקעבעל הק .2  

 .החכיר  :הזכות שהקונה רוכש בדירה

 .מקרקעי ישראל תרשו :שם המחכיר  2.1

   __  _: תחילת תקופת החכירה    ___ תקופת החכירה:  2.2

 

 ( "הדירה")להלן  דירה מס' וקומה: .3

, המשמש גם כחדר שינה( ממ"ד,  –לן )לה ית רדי מוגןמרחב ה, שינ  חדר הורים,דר שינה ח ,פינת אוכל, מטבח, כניסה, חדר דיור בדירה: .4

 . )יציאה מחדר דיור( מרפסת שמש מרפסת שירות, חדר רחצה הורים )מקלחת(, ,( אמבטיה) כללי חדר רחצה, פרוזדור
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                        _______ ____                                            _ ___________ 
 חתימת המוכר                                                             חתימת הקונה           

 

, ג' ב'נספחים א',    
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   שטח הדירה .5

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

 קירות החוץ של הדירה. ל פניהם החיצוניים של ם עבריעוה לוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקוויםהשטח הכ )א( 

   –ניין זה על

  בינה לבין שטח משותף  הדירה לבין מרפסת השמש,ה לבין מה שמחוצה לה, לרבות בין קיר המפריד בין הדיר  –" ץ ו חקיר " (1)

 ו תוכנית אחרת.ה א דירבקומה או בינה לבין 

 במרכזו של קיר החוץ; קו המצולע האמור  רבויע  תרה אחרר חוץ מפריד בין הדירה לבין דיכאשר קי

 פני הקיר יכללו את החיפוי.בלא גימור; בקיר עם חיפוי אבן  פני הקיר – "צוניים של קיר חוץ החי פניו " (2)

 טחי כל המפלסים בדירה.סכום שה רה יהירה; שטח הדיכל מפלס בדיבדירה רב מפלסית יחושב ויפורט השטח לגבי  (ב)

 ים;  ים והאופקיעפהמשטחים המשוקי של כל חת בלבד לפי ההיטל האופות בדירה יחושב פעם אגמדרלך מה לשטחו של כ (ג)

 המדרגות. ח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך השט

  1970 –איו ואגרות(, התש"ל נהיתר, ת )בקשה לון והבניה ואם לנדרש בתקנות התכנבחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובהם ת (ד)

 בניה )בקשה להיתר(.  ן והכנו הת ותנקת –)להלן 

   אינו כלול בשטח הדירה.ש, ובחלק ב' 9.4 : ראה סעיף הרי מוד לדברכוש המשותף הצשיעורו של החלק  (ה)

 

 :פירוט שטחים נוספים המוצמדים לדירה או המשמשים את הדירה באופן בלעדי  .6

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

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

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

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

 אין. :(3)מרתף דירתי בשטח 6.4

 אין.  :ה בשטחגג מוצמד לדיר 6.5

 אין.: (4)בשטח וצמדתחצר מ 6.6

 : שטח(ו)מהות  לפרטםנוספים המוצמדים או משמשים את הדירה באופן בלעדי יש  אזורים,/חלקים/אם יש שטחים 6.7

 יה נמוך ממפלס רצפת הדירה(. צפת המסתור יה ס רמפלו ןכמסומן בתוכנית המכר. )יתכל שכ :מסתור כביסה

 

שות המקומית והתקנון.  וני לבניין בקומת קרקע, בכפוף לאישור הרחיצתף כניות המכר כשטח משו : על שטח המסומן בתו הערה

ם  יקו ובמ ה  רו רף, שולחנות וכסאות, שימשיות וצלונים וכו' בצדוכנים, סגירת חו  החברה תהיה רשאית לתת שימוש מסחרי כגון:

 לפי החלטתה.

 

 הערות לחישובי השטחים: 

  על ידי הקוויםהמצולע הנוצר הוא שטח הרצפה הכלוא בתוך סת מרפת לדירה; שטחה של ינמרפסת חיצו –" מרפסת שמש " .1

של קירות הדירה  פניהם החיצוניים המרפסת ועל הבנויים של מעקים ים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ או ההעובר

 פסת.במרים בלוגה

הרקיע   מש ו/או לאורשל אשר מידת חשיפתה ה, ק לחשופה ו/או מקורה בשלמות או בח ,הכוונה "שמשמרפסת "מובהר כי 

כדי  בה שיש לה והן מחוצה  הקרקע חסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחוםכפוף למיקומה בבניין י

 .שיפת המרפסת לשמשחלהשפיע על 

של דירה  בינו לבין חלק ריד ן מפהמחס ן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר , הוא השטח הכלוא בין קירות המחס סן ל מחש ו שטח .2

 במלואו.  יכלל שטח הקיריהקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף  רוחב של רק השטח שמתחת למחצית ה יכללאחרת י

 ס"מ;   20  מתחת לקירות החוץ בעוביספת שטח תיאורטי ותב תף רמץ של ה, הוא השטח הכלוא בין קירות החותףשל מרשטחו  .3

כאשר קיר   של הקיר; ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחבירה אחרת ריד בינו לבין חלק של דכאשר קיר המרתף מפ

 ואו. ייכלל שטח הקיר במלהמרתף גובל בשטח משותף 

המופיע במפרט   חצר בין שטח ה  5%עור של עד בשייה יט ס , את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותרכולל רצחשטחה של  .4

 המכר לבין השטח למעשה.
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, ג' ב'נספחים א',    
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 סטיות קבילות: .7

 פורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה:מההסטיות 

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

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף 

 .האבזרים למעשהזרים במפרט ומידות האבוכמויות בין מידות  5% סטייה בשיעור של עד ב()

     

8. 
 בע"מ.  ריכליםמילוסלבסקי אד "(:האדריכל)"להלן "  שם עורך הבקשה להיתר

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

 office@milosarc.co.il :דוא"ל 
 
 

9. 
 . ש. בן אברהם מהנדסים בע"מ   :"(המהנדס)להלן "  לדן השתכנו שם האחראי ל

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

 
 info@benabraham-eng.co.il :דוא"ל

 

 יה ודה ואביזר צי רה,דיה תיאור הבניין, המבנה, ב. 

 הבניין או חזית  תנאי שלא ישנו אתין, בבבני וחלקים אחרים חרותות אהמוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דיר     *

 . תף שטחים ברכוש המשו

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

 

 תיאור הבניין .1

חם  ובמת 104,205מגרשים תחם אחד מבמגרשים ) 2הכולל אחד בניינים הנמצאים במתחם משותף  3ד מתוך חאבניין  1.1

, לא  105, 104הבניינים במגרשים  שלבים ו/או במקביל, לפי החלטת החברה.בנו יב םהבנייני (.105,206מגרשים  שניה

 נכללים בבקשה להיתר בניה זה.

  :אחד מהמתחמיםבכל 

ת  קומו 5ועוד  רקע הכולל קומת ק (,105)במגרש  6( או בניין 104)במגרש  5רים, הידוע בשם בניין וגבניין "גבוה" למ

 (, וכולל קומת קרקע206)במגרש  2( או בניין 205)במגרש  1בשם בניין  דועהי  ם,ירומות" למגובניין "רב קומגורים. 

 קומות למגורים.  18למסחר ולשירות ועוד 

 משמש למסחר/ תעסוקה/ ומשרדים. נוסף הבניין   נושקת" ומבניין "רב הקולכל כמו כן 

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

 אגפי.-שת הבניינים כבית משותף אחד רבולשמו רשי בכל מתחם

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

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

 ;, הכוונה למגורים בלבד)*(דירות

 

 ים שנועדו למגורים,חדרכת רמע ו חדר א -ה""דירנאמר, "הגדרות"  1 סעיף  4197 - ד( התשל"תרודי)כר לפי חוק מ )*(

 או לכל צורך אחר. לעסק,
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 ין וייעודה של כל קומה רוט הקומות בבני פי  – 1טבלה מס'  1.3 

 104,205במגרשים  יםניינלכל הב קומות מרתף משותפות

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה ה מתוקלמפלס 

 )ד(  ןהקובעת לבניי

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, 

רישת  לפי ד שרדים(מ ם/מסחר/)למגורי 

 מתכננים והרשויות. ה
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/ לי ע מ ,יתמבואה קומת: יןיבנ  בכל

   . 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 , קומתיתמבואה בכל בניין: 

 . 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. 

 

 105,206 יםמגרשב לכל הבניינים ותפותשממרתף קומות 

 אור ית וכינוי א

 מהוק

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

  מספר דירות 

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 --- -2 מרתף  תקומ

  ות, ת/ מעלי ית, מבואה קומתבכל בניין: 

   . מדרגות י/חדר

 . מחסנים חניות, מיסעות, מעברים,  כללי:

  ן בות )בסמיכות לבנייוחדר משא מאגרי מים 

ומערכות    מתקנים ,ם יי נ כט  חדר/ים  ,(2 מס'

לפי    )למגורים/מסחר/משרדים(  טכניות

 הרשויות. דרישת המתכננים ו 

חדרי המשאבות של הבניינים אשר  

ים  נמצאים בקומות המרתף, מוזנ 

 ן המשותף. המתקמ

 

מיקומם הסופי של המתקנים  

השונות יקבע  והמערכות בקומות 

 חלטת המתכננים. לפי ה

 

  הממוקמות ת שונותיתכן ומערכו 

ישרתו גם בניינים  ד  חא  יין נבב

   .סמוכים 

 --- -1 מרתף  תקומ

  ות, ת/ מעלי ומתית, מבואה ק בכל בניין: 

 . מדרגות י/חדר

 נים, מחס  חניות, מיסעות, מעברים,  כללי:

בסמוך לבניין   – )טרפו שנאים חדר

  מס' נייןוך לב )בסמ חדר גנרטור  (,המסחר

מונים, חדר חשמל חירום, חדר ריכוז  (,6

  יות כנ ות ט כ רע ומ תקנים מ

לפי דרישת  )למגורים/מסחר/משרדים( 

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

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הס למפל

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות ימוש סוג הש

 1 קרקע  ןלבנייה הכניסקומת 

ת,  מעלי , יםור דז ו ר כניסה, פ ואת ם, מב מגורי

דרגות, חדר לרווחת הדיירים, חדר  חדר מ

ם, חדר אשפה/  אופניים/ עגלות, מחסני 

לפי   מתקנים ומערכות טכניותמיחזור, 

 יות. הרשודרישת המתכננים ו 

בין  ר גז בפיתוח/ חצר משותפת צוב

 . המגרשים

 1-3 רים מגוקומות 
4 

 מה( )בכל קו 

ר  דמעלית, חמגורים, מבואה קומתית, 

ות טכניות לפי  ומערכ  יםקנ ת מ ,מדרגות 

 נים והרשויות. דרישת המתכנ

--- 

 3 4 מגורים קומות 

מגורים, מבואה קומתית, מעלית, חדר  

  לפי  מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות 

 תכננים והרשויות. דרישת המ

--- 

 מגורים עליונה קומת 

 אוז()פנטה
5 2 

מתית, מעלית, חדר  מבואה קו מגורים, 

י  ות לפ י כנ ט  ת ו כרקנים ומע ת דרגות, ממ

 ויות. דרישת המתכננים והרש 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

ות, מערכות סולאריות, מתקנים  מדרג חדר 

פי  (, ל ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות

 המתכננים והרשויות. דרישת 

--- 

 --- --- --- 6 סך הכל קומות למגורים 

 קומות בבניין הכל סך 
 . 9 : 5בבניין 

 . 8 : 6בבניין 
 )הראשי(.  ליוןע ה ג נכלל הג  את ל הקומו  במניין 

 
 

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

 ר כינוי או תיאו

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

ת  דירומספר 

 בקומה
 הערות וג השימוש ס

 קומת הכניסה  

 
 --- קרקע 

, פרוזדורים,  ( ובי )ל מבואת כניסה ם:למגורי

ת  חו ו ר ת, חדר לו דרי מדרגמעליות, ח

אשפה   יעגלות, חדר / חדר אופניים ירים, הדי 

 . (דחסנית, חדר מיחזור)

שטחי מסחר, מרחבים מוגנים  מסחר: ל

 חדרי אשפה. , חדרי מדרגות, )ממ"מ(

מתקנים  , (205מגרש )ב ור גנרטחדר כללי: 

משרדים( /)למגורים/מסחר ומערכות טכניות 

 ים והרשויות. ננמתכת הלפי דריש

   תפת ו חצר מש  /ח יתו גז בפצובר 

 . גרשיםהמ  בין 

 1-3 מגורים קומות 
5 

 )בכל קומה( 

וזדורים,  מגורים, מבואה קומתית, פר

רגות, מצנחת אשפה  מעליות, חדרי מד

  מערכותים ו מתקנפירים, )שוט(, מחסנים,  

 טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 4-16 מגורים ות קומ
4 

 ומה( ל ק)בכ

  וזדורים,רומתית, פמגורים, מבואה ק

  מדרגות, מצנחת אשפה חדרי יות, לע מ

תקנים ומערכות טכניות  פירים, )שוט(, מ 

 רישת המתכננים והרשויות. לפי ד

--- 

 3 17 מגורים קומות 

ם,  , פרוזדורי מתית מגורים, מבואה קו 

מעליות, חדרי מדרגות, מצנחת אשפה  

ות  כני ת ט מתקנים ומערכו  ים,פיר)שוט(,  

 ת. ו ם והרשוידרישת המתכננילפי 

--- 



 היתר בניה מותנה ב
נ   התכנון   י רשויות " ע   ק יים ר ו מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפוף לשי

 

                        _______ ____                                            _ ___________ 
 חתימת המוכר                                                             חתימת הקונה           

 

, ג' ב'נספחים א',    

 29  מתוך  8 'עמ 07.10.2021תאריך: / 12משהב"ש מהדורה   -מפרט מכר למשתכן  /  *B דגם   /חדרים   4ת דיר /205,206מגרשים באר יעקב    בע"מ/צפריר שרבט הר ו זו ה/י נכות הבמסד לאי 

 

 ר כינוי או תיאו

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

ת  דירומספר 

 בקומה
 הערות וג השימוש ס

 ליונה ים עמגור תמוק

 )פנטהאוז(
18 2 

מגורים, מבואה קומתית, פרוזדורים,  

חדרי מדרגות, מצנחת אשפה   מעליות, 

מתקנים ומערכות טכניות  פירים, )שוט(,  

 ים והרשויות. ישת המתכנני דרלפ

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

ר משאבות,  וחדים  דרגות, מאגרי מ י מחדר

אשפה   ת חנמצים, וח פמ  אריות,ות סולמערכ

מתקנים ומערכות טכניות  , )שוט(

)משותפות/ פרטיות(, לפי דרישת  

 ם והרשויות. המתכנני 

--- 

 --- --- --- 18 סך הכל קומות למגורים 

 בבנייןמות סך הכל קו
 . 22 : 1בבניין 

 . 21 : 2בבניין 
 . )הראשי(  במניין הקומות לא נכלל הגג העליון

 

  :והבהרות רותעה

  .יהנהב ינו שינויים בטבלה בהתאם להיתרכתיי (א)

 ת לבניין ]כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה  לבניין, יש לציין איזו מהכניסות היא הכניסה הקובע אחת כניסהמ יותרש קרה שימב )ב(

 )בקשה להיתר([.   

 על קומת הקרקע.משבכל מגרש( לקומות דים ) ט זה ביטוי פרטני לבניין המסחר/תעסוקה/משר רינתן במפ לא  )ג(  

 

 : מגורים יין בכל בנ (י )ראש ףותשמ חדר מדרגות 1.4

   ;1 :5,6ם ני 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 -2רתף מ

שמלית ללא ו/או עם ותהיה ח 24.81לדרישות התקן הישראלי למעליות מס'  המעליות תתאיםיש;  :וריםגמ  ן בניי כל ב מעליות 1.5

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

   ;8 :6ן י בבני  ;9 :5ן י י בבנ ;21: 2ן בבניי  ;22: 1ן בבניי :מעליתלמספר התחנות 

 ;  8 :5,6נים יי בבנ; 8,13,8 :1,2 םני בבניי  :מעליתלמספר נוסעים 

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

א ולכל מעקה ועד לתקרת התהה אחורי תותקן מראה מגובחות אנכיים. על הקיר בפלב"ם בלו צופוקירות התא י :תאכל  גימור

צבוע בתנור או   לפחות. תקרת התא תהיה צבועה בצבע סופי מ"מ 27של  בעובי שישרניט או גרוחב התא. ריצפת התא תצופה ב

ע  ף מטה מלא )בקומת הקרקיהיה מאס :יות/פיקוד המעלית מונמכת ותותקן בה תאורה ישירה או עקיפה. סה ע"י תקרהתכו

 . "דעפיקוד "י נה שלוש מעליות או יותר יהיה הפיקודמידה ובקבוצה תהיי ב. מאסף לשני הכיוונים(

 הקומות: בהתאם למספר  נקבעתמעלית ות המהיר

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

 . אין מר:עמדת שו  1.6

סעיף  ל םאבהת  ולה י ו/או חב' הנ דיירי הבניין נציגות ע"יבת, שהפעלתו תקבע ת בעלת מנגנון פיקוד שלי מע מובהר כי הכוונה ב  – מעלית שבת" "  ()*

 . 1969-בחוק  המקרקעין תשכ"ט ז'  59

 

 : (מגורים ין ל בנ)בכ חומרי הבניין ועבודות גמר .2

  .בשילוב רגילהמתועשת ו :שיטת הבניה; השלד לפי תכניות מהנדס שלד הבניין: 2.1

 ; השלד לפי חישובי מהנדס :עובי  .םמייטרו/יםשעו/או בטון מזוין מאלמנטים מתו בטון מזוין :מרחו  :ת קומת קרקעקרותרצפה  2.2
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    . 1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  בידוד אקוסטי: 1045 לפי תקן ישראל מס' :תרמי בידוד 

   .1045מס'  שראלייתקן  לפי  :בידוד תרמי  ;דהשל לפי חישובי מהנדס עובי: .: בטון מזויןומרח :קומתית תקרהרצפה ו  2.3

   .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  י:טסאקו   בידוד .ץיועלפי החלטת ה :בשיטה

  תקן הישראלי למניעת החלקה.נגד החלקה בהתאם לדרישות הריצוף בניין המגורים יהיה 

  השלד. ישובי מהנדסי ח לפ :עובי השלד.  מהנדס  וןתכנון מזוין, או אלמנטים מתועשים מבטון, לפי בט :חומר :ניין גגות הב 2.4

   .1045מס' לפי תקן ישראלי  :בידוד תרמי  .הרלוונטיםודרישות התקנים  היועץ תוהנחי לפי : םו שיפועי ניקוז ואיט

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

 , (אחראו  או בלוק תאי )איטונג ,גבס בלוקי ,סלוחות גבהחוץ ובצד הפונה לדירות,  ירשל קמית בדופן פני ,למחצה עשמתו/מתועש

   .1045ישראלי מס'   לפי תקן :בידוד תרמי המהנדס. תכנון : לפי עובי  בנטית.בכפוף לעמידה בתקינה הרל להכו  

 ראלי.ן התקנים הישכו ירוק" של מ ות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן צבעי תקר

 גימור קירות חוץ:  2.6

 הבניה.  נאים בהיתרהכל לפי התו/או חיפוי קשיח דוגמת קרמיקה. אבן מלאכותית,  ו/או    תיטבע אבן :י ר קעי  ציפוי,/חיפוי  2.6.1

 ים;  אחר משולב עם חיפויים שכבות( 2טיח ) :טיח חוץ  2.6.2

 קומית. הרשות המ ם עםבתאווחלוקת הציפויים  ון, גוהאדריכל יהיה רשאי לשנות סוג :חיפוי אחר 2.6.3

  מהנדס   נחיות ה או משולב, לפי ו/ (ו אחרא ו/או בלוק תאי )איטונג ו/או בלוקי בטון  מזוין ו/  בטון  :רחומ ירות:דה קירות הפרדה בין  2.7

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

 .נדס, גובה לפי תכנון האדריכלון המהנכפי תלב לשומ  בטון ו/או בלוק ו/או :חומר וגובה: שיש(ל )ככ מרפסותרדה בין הפ רי ק

 :מדרגות י /חדר 2.8

וד האקוסטי לחדרי המדרגות  הביד  ;הנדסי המלפי חישוב עובי:בטון מזוין או בנוי או משולב.  מעטפת: חומר:קירות  2.8.1

 הוראות כל דין. והמעלית יבוצע על פי

בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון הריצוף + טיח וצבע אקרילי ) מתכדוגים( נל פ)חיפוי בשיפולים  פנים: חומר:מור קירות י ג 2.8.2

 הישראלי( עד לתקרה.  םהתקני

 הישראלי(.  ם מכון התקניםירוק" מטע תקן בעל "תו) וסיד סינטטיטיח   ה: חומר:גימור תקר

  ים,בנטילרה קניםת התשוירצו צמנט לבן בהתאם לדפורצלן או טרארניט או ג מאבן נסורה  ת יהיווהמדרג ת: מדרגו  2.8.3

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

 יבוצע על פי כל דין. י המדרגות והמעלית/יותוסטי לחדר/האק  הבידוד בידוד אקוסטי: 2.8.4

 . 1142ת"י אם להתב ,בנוי ו/או משולב )לרבות מאחז יד( ו/או מתכת :מאחז יד /מעקה 2.8.5

   המדרגות. י/ חדרבאמצעות  :עליה לגג 2.8.6

 : קומתיתי( מבואה )לוב  2.9

יט  או קרמיקה או גרנ )שיש(   קשיח, דוגמת אבן נסורה בחיפוי  יהיהם  גימור קירות פני קומתית: חומר:מבואה  גימור קירות פנים

  ל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקניםעב) וצבעטיח ע צומעל החיפוי הקשיח יב ,לפחות  לתותופי הדבה משקופורצלן, עד לג

 עד לתקרה.  הישראלי(

קרה של תקרה מונמכת לא  במ. לי(שראהי םבעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקני)סינטטי  סידטיח +  תקרה: חומר:גימור 

 .  ורצלןיט פאו גרנאבן נסורה : ריצוףיבוצע טיח מעל תקרה זו. 

 :יתשאר מבואה )לובי( כניסה 2.10

לפחות עד לגובה משקוף דלת  ואו גרניט פורצלן,  חיפוי קשיח, כדוגמת אבן נסורה )שיש( או קרמיקה :חומר :פנים תו קירור מי ג

 .הישראלי( קניםבעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון הת)ח וצבע אקרילי ח יבוצע טיהקשימעל החיפוי הכניסה. 

 או תקרה דקורטיבית.  תקרת משנה וא /ו (,רוק"י  ןקסינטטי )"בעל תו ת סידטיח + : חומר :רהתקר מוגי 

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

 . למניעת החלקה 2279הישראלי 

בטון טבעי צבוע  חומר: תקרה: רמו יגי. ינטט ס ןיבמלבצבוע ו/או טיח ו/או משולב, בעי  ן טבטוה: גימור קירות חני  :חניה מקורה 2.11

 מון חניות,ל סיבמסעה לא משופעת, כולמוחלק  בטוןבמסעה משופעת בין הקומות.   בטון  :רצפת חניהגימור . במלבין סינטטי

 מספור ושילוט לפי הנחיות יועץ התנועה.
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לפי   וליסיד או חומר דומה,פ  מתגי דוסינטט  ןימלבטיח + צבע  קירות ותקרה:רים: ים ואחם טכנינים, לחדרי ים למחספרוזדור 

 .החלטת החברה

  :וש משותףחדרים לשימ     2.12

 ( וכדומה. חדר/ים טכניים )ככל שיהיו

   -בחדרים טכניים  :תקרהגימור . (מים וכו'ארונות חשמל,   )למעט גומחות,טי דוגמת פוליסיד, סינט  עבצב צבועטיח  :גימור קירות

 בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים. בעים, צה . כלנטטיסי עבטון צבוע בצב        

 . או משולבאו פורצלן אריחי קרמיקה או טראצו  :גימור רצפה       

 פה טמונה, לפי היתר הבניה. בורות לאש : שפהאצירת א            

 

  :הערות

 "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי. עלי ב  ו יהי פנים  וקירותתקרות  כל צבעי  .1

י  הישראל יהיה בהתאם לדרישות התקן  )בדירות ובשטחים המשותפים(שונים חלקי הבניין הבריצוף  מניעת ההחלקה של ה תגדר .2

    .החלקהלמניעת  7922

 

י ל ידטת עשלנ הלת פתיחה חשמלית עבאלומיניום מזוגגת,  דלתיה הכניסה לבניין תה  דלת  :ן בניי כל ל ראשית דלת כניסה 2.13

   .שמן רזימערכת אינטרקום ומח

 ר שמן.כולל מחזי דלתות אש, :דלתות חדר מדרגות 2.14

 .דלתות פח דלתות חדרים טכניים:  

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

 .יש :משותפים וחלקים   חדרים ,ים טכניים/חדר ,תו יחנ ,ות, מבואות קומתי ותרג דמ , לובי, חדרן יינבכל לבכניסה , תאורה 2.16

ולחצן   תומתימבואה ק /לילה קבועה בחדר המדרגותור בכל קומה, ומנגנון שבת לתאורת בבניין המגורים יהיו לחצן הדלקת א              

   .תמבואה קומתי/וך הדירה להדלקת  אור בחדר המדרגותמת

  האדריכל. עיצובן לפי וובגהחיצוני בלבד(   חלקםר )ב י אחפויצוע בתנור או ף צבפופח מכ ומים: חומר:ז , גשמלארונות ח 2.17

  או ה נפרד לכל מחסן, התקנת מונ ופיןאו לחיל חיבור הזנות החשמל של כל המחסנים למונה נפרד, :דירתייםים תאורה במחסנ 2.18

 . חירת המוכר והחלטתוב "יפעך המחסן ליו משויהדירתי אלמונה          

 של הבניין/ים   הזנה ממערכת החשמל של הרכוש המשותף  יש. :ותכות אלקטרומכניות משותפערלמרה ו ו אלתחיבור חשמל  2.19

 מוך  אך ימוקמו בבניין הסמוך ו/או ימוקמו בבניין הס  תו הבניין,ישר  לפי תכנון מהנדס החשמל )יתכנו מערכות משותפות אשר  

 ת השונות(. וי פוף לאישור הרשו, בכייןהבנוישרתו גם   

 פי דרישת הרשות המקומית. ר. עיצוב המספר יהיה לבניין חיצוני ומוא רספבחזית הבניין יותקן מ ין:בני  פרסמ 2.20

 

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

 גובה הדירה*:  3.1

 מ'. 2.50-ת מלא פחו חתית התקרהגובה הדירה מפני הריצוף עד ת   

 מ';  2.05 -ת מחו פ : לאוזדורשרות ופר גובה חדרי    

 מ'; 2.05 -לא פחות מ: כש()באם נר י תיר*גובה מחסן ד   

הדירה בשטח מקרה גובה בכל למעט תחת קורות, מערכות, בליטות, הנמכות מקומיות ותקרות משנה. ה: הער *

 פי דין.  לבה המינימלי הקבוע עהגומן י התקנות לא יפחת הקבוע לגבי חלקי דירה על פ המינימלי
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 המשמשים אותה.רה ובשטחים המוצמדים לה או י ד ב רשימת חדרים וגימורים – 2' מס הטבל 3.2

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

 (1)תחומר קירו תיאור 

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

 )בס"מ( 

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

 ריצוף
  א "יר לזיכוי למ"ר/ מחמ

 שים ם חד שקליב
 הערות

 הערות בהמשך. רוט בראה פ  אין ( 3)ראה  ( 2) ראה ( 1)בלוקי בטון  , ן בטו כניסה 

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

 ( 1)בלוקי בטון  בטון,  מטבח 

 אין ( 3)ראה  ( 2) ראה

 פרוט בהערות בהמשך. ה רא

 אין ( 4)ה אר חתון ת   פוי מעל משטח ארון י ח 

 . וט בהערות בהמשך פר ראה אין ( 3)ראה  ( 2) ראה ( 1)בלוקי בטון  , ן וטב פינת אוכל 

 . וט בהערות בהמשך ראה פר אין ( 3)ראה  ( 2) ראה ( 1)בלוקי בטון  בטון,  פרוזדור 

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

 . ראה פרוט בהערות בהמשך  אין ( 3)ראה  ( 2) ראה ( 1)בטון קי בלו  , ן וטב שינה   חדר 

 ממ"ד 
 זוין  בטון מ 

 לפי הוראות הג"א 
 . בהמשך רות ראה פרוט בהע  אין ( 3)ראה  לפי מפרט הג"א 

 ר רחצה כללי חד 
 )אמבטיה( 

 ( 1)בלוקי בטון  בטון, 

 אין ( 3)ראה  ( 2) ראה

 . בהמשך הערות וט בה פראר

 ןיא ( 4) האר גרניט פורצלןפוי י ח

 הורים חדר רחצה  
 ( ת ח מקל ) 

 ( 1)בלוקי בטון  בטון, 

 ןאי ( 3)ראה  ( 2) ראה

 . בהמשך ראה פרוט בהערות 

 אין ( 4)ראה  גרניט פורצלןחיפוי 

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

 ןיא ( 3) האר 2.6ראה סעיף  ( 1)ן בלוקי בטו בטון,  ש  ת שמ מרפס 
 . 2.6ראה סעיף  ייר חיצונוי קחיפוי/ציפ

 ראה גם פרוט בהערות בהמשך. 

 3.4ראה סעיף  אין אין ( 2) ראה ( 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, 
נון  כ תעובי קירות מחסן לפי 

 דין י כל לפו   האדריכל/המהנדס 

 

 : הלבלטוהבהרות הערות 

  :חומר קירות ( 1)

 להלן:  גבס בתנאיםחות בלוקי בטון תאי/בלקי גבס או לו/ן/בלוקי בטוןטוב :יהיו עשויים מ  בדירהקירות ומחיצות הפנים 

 מ"מ לפחות. 0.6עובי דופן הפרופילים  -

 מ לפחות.מ" 70רוחב הפרופילים  -

 (.ליא רלעים / זכוכית / מינמר סק )צמ"ל ק"ג 12ת של לחות ופבצפי 2בידוד " -

 מכל צד של מחיצת הגבס יהיו אחד מאלה:

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

 (. ק"ג/מ"ק לפחות 1000צפיפות גבוהה )

 לוחות. פק הרן/סיצה ם להוראות ומפרטיאתפרטי הביצוע יהיו בה

 . את התאמתם למפרטיובכתב צמוד אחר התקנת הלוחות ויאשר  יבצע פיקוח  תויצרן ספק הלוח
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ניתן שמעטפת הפנים של קירות אלו מתועשת / מתועשת למחצה, ים בשיטה הבוצעבבניה רוויה, כאשר קירות החוץ מ :קירות חוץ 

בידוד ": 1045נטית לרבות בת"י בלהר בכפוף לעמידה בתקינה הכל תאי.ק ולאו בבלוק בטון , סבמלוחות גבס, בלוקי גיה עשו  תהיה

 "כעמידים למים" או מבלוקי בטון.  ע"י היצרן דריםהקירות בבלוקים המוג יבנומקרה  רחצה בכל בחדרי, בכל מקרה(. " םיבניינ תרמי של 
 

 :תקרות/גמר קירות ( 2)

 בהתאם ר יהיהת. במרחב המוגן הגמו ריק בהתאם לחומר הבניה של הו א  ליריקא+ צבע טיח יהיה,   ת: בבניה קונבנציונלירותגמר הקי 

 : לבן. גוון  .לי + צבע אקרי העורף  פקוד הנחיותל

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

 : לבן.גוון  .ליריקאללא חיפוי(: צבע  ם)בתחוקירות בחדרי רחצה גמר 
 

 :תו ס פרגמר קירות במ

 שלום נוסף.  תות ללא תהחזיכלל גמר הקירות במרפסות יהיה כדוגמת 

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

 ת החזית. כדוגמ

 . הישראלי ם ני קתן ירוק" מטעם מכון הו תקי "תעלב יהיו וקירות פנים תכל צבעי התקרו 

   :ריצוף ( 3) 

 שות התקינה והחקיקה הרלבנטיות. העומד בדריא'  צלן )גרניט פורצלן(, סוגותקנו אריחים מסוג פורחדרים בדירה יות המערכלכל  

 ות חיפוי קשיח. הקיר גמר ב ןי ת, אלא אם כן צווחס"מ לפ 7הריצוף בגובה  הריצוף יכלול שיפולים בכל היקף הקירות מחומר

  פולים.בשי צורךם קיר החוץ מחופה בחיפוי קשיח אין הב ותבמקומ

דוגמאות/גוונים מכל סדרה התואמים   3-סדרות של ריצוף ו 4כל הפחות, ה, לל מידת אריח, המיועד לריצוף, המוכר יציג לקונכל

 ון בהיר ניטרלי. בגו מהם  חדא ת מגורים, לפחותורצים ושכיחים בשימוש בדי לדוגמאות/גוונים נפו

מילוי  ה )להמוכר יציג לקונה בחירה בין שני גוונים של רוב(.  LAPPATO" )לקיתת מבין הסדרות תהיה בגימור "מבריק חאחת לפחו

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

  ( פק הס קה )עפ"י אישור והצהרת  ספ ן לאיתנ  אינו    ס"מ  45/45  ת ה ואריח לריצוף במידו יד במ   
 לן:כמפורט לה  לופי חייב להציע לקונה סדרה נוספת או מידות אריח ח   אולם יהיה   לו ות א המוכר יהיה פטור מהצגת אריח במיד

   )הבחירה בין החלופות היא להחלטת המוכר( :   

 .בנוסף אריח במידות חלופיות     א. 

 סדרות של ריצוף   5ר יציג לקונה, לכל הפחות,  ריח, המוכדת א מי ל לכ  כל מידת אריח המיועד לריצוף, כלומר ל    של ריצוף   ת סדרה נוספ   ב.   

 לפחות אחד מהם בגוון בהיר ניטרלי; בשימוש בדירות מגורים,    ות/גוונים התואמים לדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים דוגמא  3-ו           
ומד הע . ( ורצלן פיט  גרנ)  פורצלן ג  ם מסו יחי ר א  . ' סוג א  . מ ס"   60/60במידות  אריחים  (:  סות ומרפ רחצה יר)למעט חד דירהבכל ה ףו צרי  -

 .לפחות   R-9נטיות ובדרגת התנגדות להחלקה ב ודרישות התקינה והחקיקה הרל  2279בדרישות ת"י  

 ן פורצלמסוג    סוג א'. אריחים ס"מ.    25/33ס"מ,    33/33  מ," ס   45/45  לבחירת הדייר ממידות : מרפסת שירות/י רחצהריצוף בחדר - 

 R-10 רחצה  בחדרי   -  נטיות ובדרגת התנגדות להחלקהב התקינה והחקיקה הרל ודרישות    2279  רישות ת"יד בד ומהע  . ( גרניט פורצלן ) 

 .לפחות    R-9בשירותים ,  לפחות   R-11וברצפת תא מקלחת   , לפחות 

. ( ורצלן פ  ט י נגר )   פורצלן סוג  יחים מא'. אר  סוג ס"מ.    25/33ס"מ,    33/33ס"מ,    45/45  ת דוי מ מלבחירת הדייר   :שמש במרפסתריצוף  -

 לפחות. R-10 נטיות ובדרגת התנגדות להחלקה  בודרישות התקינה והחקיקה הרל   2279העומד בדרישות ת"י  

 אריחים במידות עפ"י בחירת המוכר. (: שהוצמדככל דירתי או ) ריצוף במחסן  -

  ת:ו ר י קחיפוי  ( 4) 

דוגמאות/גוונים מכל סדרה התואמים   3-ריצוף ו שלת סדרו  4 הפחות, לכל לקונה,, המוכר יציג המיועד לחיפוי לכל מידת אריח,  

 לדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים בשימוש בדירות מגורים, לפחות אחד מהם בגוון בהיר ניטרלי. 

לוי  )למירובה  גוונים של 3בין  ונה בחירהק להמוכר יציג (.  LAPPATO) לפחות אחת מבין הסדרות תהיה בגימור "מבריק חלקית"  

 .בהיר, אפור כהה ולבןאפור  ניםות, בין אריחים( בגוווג פ – קיםמיש

ים  חיר , אבהסכמת הקונההמוכר יהא רשאי להציע, ס"מ.    30/60במידות  .  ( גרניט פורצלן )   פורצלן סוג א'. אריחים מסוג  :רחצה י בחדר -

   במחיר הדירה. ס"מ ללא שינוי 33X33ס"מ,  20X50ת ופות נוסבמידוכן  למפורטדומות ידות במ

  -מעל החיפוי ועד לתקרה . לפחות במידות לבחירת הקונה ללא שינוי מהמחיר עד גובה משקוף הדלת בחדר/י רחצה קירות  ויחיפ

 טיח + צבע אקרילי. 
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 בע אקרילי. ירות: טיח + צ בקו   וי החיפ מעל  מ'.  1.50ה  עד גוב רחצהרי החדב רותים חיפוי קירות במידות כמפורטיבחדר הש

ס"מ לפחות לכל אורך משטח   60בגובה  קה )רגיל או פורצלן( סוג א' במידות לפי החלטת החברה.  י רמי ק יח אר:  מטבחי בפוחי  - 

יפוי ל החעליון ש סף ה ו בקו ה סביב ור ו תנה  חיפוי קירות תואם מאחורי   -  BI.  כאשר התנור אינו ביחידת  ( העבודה )מעל ארון תחתון 

  ירות: טיח + צבע אקרילי. בקו  חיפוי ף(. מעל ה ריצועל ה מ' מ  1.50ובה  ועד הרצפה )ג מי ר ק ה 

 מובנית כולל בידוד אקוסטי וחיפוי קרמיקה זהה לגמר הקירות.  סגירהלצנרת גלויה תבוצע 

י מעבר מים לחלקת עי למנ םינטי בהרל התקנים דרישות ולפידין  ל כ הרצפות והנקזים באזורים רטובים יאטמו לפי הוראותהקירות, 

 וכים. ם סמ חדריו/או  בניין

 

  ת:רו הע

 טיים למניעת מעבר ת התקנים הרלבנדין ולפי דרישוהת טמו לפי הוראוייא רטוביםים הות והנקזים באזור, הרצפ הקירות :טוםי א

 . מים לחלקי בניין/חדרים סמוכים.   

 . ס"מ 2 -עד כייתכן הפרש של  ,חללים סמוכיםן יבל  ומרפסת שרות, ה, ממ"דבכניסה לדירה, חדרי רחצ – הפרשי מפלסים

 .בגובה לפי כל דין)מדרגה(  מונמך/מוגבה יתכן סףגג, /פסות שמשרלמה ביציא 

 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 ת קמורות שאורכ ש פינו באם י   , PVCניום או  י מ עו פינות מפרופיל אלו וצ יב   –פרופיל פינות בחיפוי  

 הריצוף בדירה.  שלבצע ליטוש ו/או הברקה תלא החברה למניעת ספק יודגש כי  - קהליטוש/הבר 

 ן   תקותכר, וככל שמהאו בכלל, בתוכנית /יק ובמדו ,תסומן באם תותקן, לפי החלטת החברה, מובהר כי לא בהכרח– , קורה/ותרגולהפ 

  תכנון האדריכל.לב, לפי ו/או משום לומיניוו/או א פלדה וו/א ןו בטו א/ו עץמ תהיה עשויה        

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

 נג(. )גרו ת ונ א קיטום פיללי ושיפולים, ניים. חיפו ואזורים טכ

נדרש   לריצוף טראצו לפחות. מ"מ 3של  ח בין אריחים )פוגות(מרוו ביצוענדרש חיפוי, נים לריצוף וקת ה  תוישדר לפי – מרווחים )פוגות(

 מ"מ לפחות. 1 מרווח של

 

 (כר זהפרט ממב בסעיף אחר ו אל רק אם צוין כך בטבלה )מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפוע

 

 ארונות: 3.3

   תחתון: בחטמ ארון    3.3.1

הכנה לכיריים   ,להתקנה שטוחה של הכיור תושבת לכיור, חיתוך פתח המתאיםמגירות, מדפים, ן יכלול דלתות, רו הא -

 ח כלים. ידמת חשמל להצתה(, הכנה לנקודת גז לבישול ונקוד )תושבות וחיתוך פתח מתאים להתקנה שטוחה,  מובנות

 מ. "ס 60-כהיה לל חזית הדלתות, י ן, כוהארו  קמוע •

  ס"מ מעל פני הריצוף.  90-כהיה דה י של משטח העבו גובה סף עליון •

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

 הארון.

 ת.מ לפחומ" 17-18יץ( בעובי וו בוד )סנדפים יהיו מעץ לגוף הארון והמד •

 מ"מ לפחות. 5-6ט( בעובי דיק) לבוד מעץ גב הארון יהיה •

 לוחות פוסטפורמינג.   / MDFתהיינה עשויות מעץ לבוד )סנדוויץ( /הארון דלתות  •

בעלות מסילות  לפחות, לכל גובהו ולכל עומקו. המגירות תהיינה  ס"מ 60הארון יכלול יחידת מגירות ברוחב  •

 ממתכת.  טלסקופיות

תקנו פתרונות מכניים  , יו ארוןדת הפינה של הלא יותר. ביחי ו שרדאם נ לבד,ן יכלול פינה אחת בתחתו בח המטה  ארון •

 נשלף כדוגמת מג'יק קורנר או שווה ערך.  לאחסון

 סוגי ציפוי ארונות המטבח יהיו בהתאם לרכיבים המפורטים להלן:     -

 ות מתכת.ידפורמינג. ימייקה / פוסטציפוי חיצוני: פור •

 . הרמייקו פומר מדפים: מלמין אמי וגי פניופיצ •

 הקונה מתוך סוגים וגוונים שיציג המוכר ו/או הספקים שיבחר המוכר כמפורט להלן:ירת לבח וגווניו יהיו סוגי הציפוי   -
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בגוון   םהחד מהם בצבע לבן ואחד מגוונים שונים לבחירה, א 5ציפוי חיצוני: על המוכר להציג בפני הקונה לפחות  •

 י. ל רניט

  פנימי: בגוון לבן.וי ציפ •

. החליט הדייר שלא להתקינם, על המוכר להחלטת הקונהון הינם תחת  ארוןוכו' מובנים בל מדיח, תנור  ש הנק תן והתכנו -

 ללאבנים )לספק את ארון המטבח בשלמותו, לרבות דלתות ומדפים, במקומות שיועדו להתקנת הכלים החשמליים המו 

 ת. ושההכנות הנדר חללים( לרבות

 ;שךראה הערה בהמ מידות: ( 1)  

 

בעובי לא פחות  לבחירת הקונה משטח עבודהלכל אורך הארון התחתון יותקן  ור:בח תחתון: תיאה מעל ארון מטודבע משטח

ן(,  יילפי הענ 1,2)חלקים  4440 דרישות ת"י ל מאבן טבעית או פולימרית )כדוגמת אבן קיסר או שווה ערך(, העונה ס"מ 2-מ

  בהיקף המשטחשל כיור.  תקנה שטוחהותאם לההמשטח ייקפם. ה לכבונות האר ס"מ ביחס לחזית 2של  טהבלבהם ייעם שול

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

 יצוע זה(. באי  בגיןי ו כלא יינתן זי .בכל היקף המשטח אף מיםכולל  ,המשטח ככל הנדרש

גוונים   3ציג בפני הקונה י המוכראו הספק/ים שיבחר/ו על ידו. המוכר ו/צגו ע"י גמאות שיומגוון  דותוך ה מנורת הק לבחי גוון:

  .ה ולא לוח בודד אחד(אבן קיסר יהיו בהדבקאבן טבעית או לוחות ה )אחד מגוונים אלו יהיה בהיר ניטרלי. , ולפחות

  

 אין. ליון:טבח עמ ן ארו  3.3.2 

מ"א ארון   1י להציע לדייר להמיר עד פי המוכר יהיה רשא תכנון המטבח הספציל מעלה, בהתאמהו יםחדר 4.5ות בדיר: הערה

 מ"א.  2היה מ"א ואורך המטבח העליון י 5כלומר, אורך ארון המטבח התחתון יהא מ"א ארון מטבח עליון.  2 -מטבח תחתון ב

 ן: להל טר כמפוהעליון כנן הארון יתו מוכרה תעהצלקבל את  ההחליט הקונ

 ת.פינו  יף והמשכי ללאהארון יהיה רצ  •

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

 נון קלפה(. שפתיחת הארונות העליונים תהיה כלפי מעלה )מג

 .ד לכל אורכוף אחת מד חופל יון יכלוללעארון מטבח   •

 ט לגבי ארון המטבח התחתון.המפר רישותיהיה בהתאם לדהמטבח העליון  ן רווי אפ יה וצמבנ  •

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

 

(, וויץ'דסנ)לבוד  עץ מ עשויתחתון   ארון יותקןתים(,  ורשי הבחדר  טעבדירה )למ רחצה יחדרד מבכל אח אחרים )ציין(:ארונות  3.3.3 

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

 בכיור.  בלניאו קוורץ משו /שיש  /מחרס  דלתות, מדפים, צירים בלתי מחלידים, משטח עבודה אינטגרלי   

     אין. :הצחרהארון  בעד  מחיר לזיכוי                    

 

    :רותעה

מחושבת פעמיים   מידת אורך הארון התחתון תימדד לאורך קיר המטבח. פינה. אורך מטר 5 תחתון  מטבח ארון  אורך מדידת (1)

 באורך הארונות. ו לליכ תנו ו רך האו תשולבים במה)למעט מקרר(  ו"בכיריים וכי למדיח, תנור, םהמיועדי  חללים באורך הארון.

קיימים   מטבחל הקונה לקחת בחשבון כי יתכן ובקיר שבגב ארונות ההמטבח וביצוע עצמי, ע נותו ארר י עבו במקרה של זיכו  (2)

 צורך תחזוקה.ח/ים אלו ללפת פתח/י גישה לקולטן/ים משותפים. יש לאפשר גישה

 .הקונה להחלטת נתונה תחתון  ן ו באר םי מובנ  'וכו  רתנו ח, מדי לש תקנההארון לצורך ה כנון ת (3)

 שיועדו  במקומות דלתות ומדפים, לרבות, בשלמותו  המטבח ון רא לספק את המוכר על ,להתקינם אשל נההקו  החליט -

 .דרשותהנ תההכנו  ותרבול ( חללים ללא (המובנים הכלים החשמליים להתקנת

 .החברה את הרוכשנחה בו תד עו ובמ עב ם שהחברה תקזמני  י הלוחו על פבאחריות הקונה לדווח על בחירות
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 כביסה: ת יי לתל מיתקנים 3.4

 כביסה.  מתקן חיצוני לתליית ממרפסת השירות יותקן

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

מ  ס" 120-ו לא יפחת מרכ אומם ש"מ ובתנאי שיותקן מתקן מתרוס 160-טן מק הי קן יהתמ שאורך התן ני מפלסטיק.

 ס"מ.  800-המצטבר של חבלי הכביסה לא יפחת מ והאורך

ה.  נת על קיר המבנושמעו מתקן ממתכת מגולושמ ,סת שמשמרפ/אפשר שיותקן מתקן שווה ערך בחצר :גג/לדירות הגן       3.4.2

  ס"מ.  160 שלמלי חבלי כביסה באורך מיני 5פחות ול ליכל קןתמ ר. היקליב ומקובע תקן יהיה יצמה 

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

 ף.צו ו למשטח מרטון ו/א שטח בבע למממתכת מגולוונת. המתקן יהיה יציב ומקום או מיניומאלו זרועות מתקפלות

 . UVינת קרל ידיםנים החבלים יהיו איכותיים, עמהמתקבכל  3.4.3

בתחתית  ס"מ. 60-. עומק הנישה לתליית כביסה לא יפחת מ5100יהיה מחומר עמיד העומד בת"י מס'  מסתור כביסה: 3.4.4

 חהמשט לש פלס עליוןהבניין. מל שהגשם הפרדה מבטון שינוקז למערכת איסוף מי  יותקן משטח יסהכל מסתור כב

   ה.ירת הדס"מ לפחות מפני מפלס רצפ 30-מוך ביהיה נ

 .מ"ר לתליית כביסה 1.7סה ובתנאי שיישמר שטח פנוי של כניות במסתורי הכביניתן לשלב מערכות ט 3.4.5

 

 

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

 יסיםרת חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 חב( ו)גובה/ ר 

)עץ  מרחו
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

כמות ומידת  
  הפתח

 רוחב( )גובה/ 

חומר )עץ 
ומיניום/  אל
 ( רכת/ אחמת

ה  פתיחסוג 
כ/  כע"/)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

כמות ומידת  
  הפתח

 רוחב(  )גובה/ 

  /עץ חומר )
  ום/ינאלומי

 ( אחר  /תכמת
 חומר שלבים 

סוג פתיחה)ציר/  
  /רר כ/נג.כ.ע

 חר( כיס/חשמלי/א

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 105/210-כ

 חדר דיור 

1 

 כ.ע.כ רר  גנ ג וג ז מאלומ' 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי

 דנייבוי יכולל ג
 260/225 -כ --- 260/225 -כ

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ   ג וג ' מז מאלו 

--- 

--- --- --- 

 --- 120/120-כ ---

חדר שינה  
 1הורים 

1 

 ילה ציר רג עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 ה ידניילגל ' אלומ ' מאלו 

 140/120-כ 140/120-כ 80/210-כ

   "דממ
)משמש  

 ר  כחד
 ( 2 שינה

1 
  לפי פלדה
 א  "הג

ציר )רגילה(.  
 פתיחה חוץ 

1 

 ג ג ו ז ממ' ו אל
לפי הנחיות  

 הג"א 

1 

 .  כ.ע.כנגרר   אלומ'  אלומ' 

 100/100 -כ 100/100-כ 80/210 -כ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
לפי   לכיס   יסים, הנגררתז, הדף ורס גד ג ה נלדפ  כנף אחת,

           הנחיות הג"א.
--- --- 

 3נה חדר שי

1 

 רגילה ר צי  עץ

1 

 כ נגרר כ.ע.  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  ' מו לא

 140/120-כ 140/120-כ 80/210-כ

ח. רחצה  
 כללי

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ציר רגילה 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

 --- --- 80/210-כ
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 יסיםרת חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 חב( ו)גובה/ ר 

)עץ  מרחו
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

כמות ומידת  
  הפתח

 רוחב( )גובה/ 

חומר )עץ 
ומיניום/  אל
 ( רכת/ אחמת

ה  פתיחסוג 
כ/  כע"/)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

כמות ומידת  
  הפתח

 רוחב(  )גובה/ 

  /עץ חומר )
  ום/ינאלומי

 ( אחר  /תכמת
 חומר שלבים 

סוג פתיחה)ציר/  
  /רר כ/נג.כ.ע

 חר( כיס/חשמלי/א

ח. רחצה  
 הורים

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 יר רגילה צ

1 

 זוגג ומ' מלא
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 60/120-כ 70/210-כ

מרפסת  
 שרות 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 כ.ע.כ  נגרר   אלומ'  אלומ' 

 170/105-כ 170/105-כ 80/210-כ

 י  רתדימחסן 
)ככל  

 שהוצמד(

 ח עץ/פ 1
לטת  לפי הח

 ברההח
 ציר רגילה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 90/200 -כ

 

 : ואחרות טבלהל ערותה

 ניגררמשתפלת,  +הלרגיפתיחה =  )דרייקיפ(סב נטוי = פתיחה משתפלת )נטוי(, קיפ = סוג פתיחה, רגילה ציר= אלומיניום,  אלומ'  :ביאורי מילים .א

מעלה,  = תריס נגלל כלפי לילהג ,על כנף קבועה בתנועה אנכיתאחת ף = כנה נוטי גיליר, י)כיס( בק ומחהלתוך גנף ו/או = כנף נגררת על ככ כ.ע.

   .ו/או חשמלי )ידני( באמצעות רצועה

 תות/הדל ת בדירה תתאים לסה"כשהכמות הכללי דבלבו בטבלהשל אחד מחדרים  רבתיאו, משותפים לשני חדרים יכולות להופיע דלתות/חלונות .ב

  ות בטבלה.צויננות המחלו

מגן מפלדה לכניסה ראשית )ביטחון( בעלת מערכת בריחים חבויים הננעלים   דלת ן:לתהיה בהתאם למפורט לה -ים המגור  לדירת היסנכהדלת  .ג

  צהנית הצעינוסף, סגר בטחון פנימי   להלן: וכמפורט 5044' סמ לפחות בארבעה כיוונים ומופעלים על ידי מנגנון גליל התואמת לתקן ישראלי

משקוף בניה מפלדה  .תחתון, מעצור דלת ומספר דירה מברשת סף  , ות"זט ונעה ו"רידית מגן צילינדר,  ירים, רכות צ עמ, (סקופיתלטפנורמית/)

 ון לפי בחירת המוכר. תהיה בגמר וגו  הס ימ"מ לפחות. כנף הדלת והמשקוף יהיו בצביעה בתנור. דלת הכנ 1.25מגולוונת בעובי של 

על  23דות בהתאם לתקן ישראלי מס' לבו ותת דלתות הכניסה לחדרים תהיינה דל :הלן ל טרמפו בהתאם ל ורים יהיו המג בדירת הפניםות דלת .ד

  כנף ס"מ לפחות.  7 חלקיו ובפתיחת ציר רגילה. הדלתות תהיינה עמידות למים ויכללו התקנת קנט מחומר עמיד למים בתחתית הדלת בגובה

וזק, אקוסטיקה, קיים, ח – דיווי אחר שווה ערך בכל היבט תפקמילאו /ו דבורוי פלקסלגרת עם מיל מסבקים עוחות מודלת תהיה עשויה משתי להד

 –ם יקבדצדדים לפחות. כנף הדלת לרבות לוחות וה 3-)קנט( מצופה ב –אחר. צירים יותקנו בהתאמה לסוג הדלת והמשקוף. היקף כנף הדלת 

ני הצדדים. ת משתכממידות במים, עם מנעול וידיות לע איםתהמ ועשצוני מתיבציפוי ח ה אוורמייקבע או בפיהיה בצ גמר הדלתות:ים. עמידים למ

לדלת ויכלול פסי אטימה. המשקוף לאחר התקנתו  , בעל הלבשות פולימרי או בגמר ובגוון תואם 23יהיה בהתאם לתקן ישראלי  משקוף הדלת:

  יהיה: םגוון דלתות הפני ר בכנף הדלת. או-צו/רהו צ" ופנוי-וספי דמוי "תיבובנעול סרותים, מרי האמבטיה, המקלחת והשי עמיד למים. בחד הייה

אפשרויות שונות לבחירה   3בהתאם לבחירת הקונה מתוך דוגמאות שיציגו המוכר ו/או הספקים שיבחר המוכר. על המוכר להציג בפני הקונה 

 לבן.מהן היא בגוון  תחלפחות, אשר א

המורכבים משני לוחות , התקן ישותדר לפי רגיל/בטיחותי( Double Glazingול )פכ וף יגוג שק ז ם עםיניואלומ מסוג  : חלונות)למעט ממ"ד(חלונות  .ה

קן ו תיהיו בעלי ת  םההחלונות ורכיבי. (מ"מ 6עם מרווח אויר של , משני הצדדים לפחותמ"מ  4 )זיגוג בעובי זכוכית עם מרווח אוויר ביניהם

ה. החלונות יותקנו על ידי מתקין  נעילו  הידיות מובנות, מנגנוני פתיח לים,גלג ,םיציר ,EPDM יאטמי גומ גוג,גלי זיכללם: סרואביזרים מקוריים, וב

לומיניום חלון מסוג א יההי :בממ"ד. חלון יהיה בעל ויטרינה, מסוג אלומיניום מזוגג ונגרר כנף על כנף חלון חדר הדיור:  מורשה מטעם היצרן.

   .ותי נכהעד העורף  דפקו וראותם להבהתא, נגרר לדהם כנף פמזוגג ע

 .אחת רשת לכנף  כהכנה במסילה נוסף  יבנת  ןתקוי  ההזזה בכל חלונות. אין :רשתות .ו

 לי תריסים. עב ולפי הקיים בתיאור הדירה( יהיהכל פתחי הדירה, למעט חדרי אמבטיה, חדר שירותים, חדר רחצה ומטבח ) :תריסים .ז

 אטימה מוגברת. עובי הפחים ללבשתן מוקצף כולל אטם גומי בין הוריליא ופ  יילוניום במים פח אלומ שוייתריס עו שלבי הריסי גלילה או הזזה יהי תב 

 יחה ידני. ת פ ן. בחדר דיור יורכב ארגז תריס גלילה עם שלבי תריס כנ"ל עם מנגנון חשמלי ומנגנו יהיה בהתאם למידות הפתח והוראות היצרן

למרפסת שירות גם  נים פוהלאוויר החוץ, לרבות במטבחים  שירר יור ווא אבחים ללטטריים ובמסני בחדריםת, שירו בחדרי - לאוויר החוץ  רוראוו  .ח

 צינור מצויד במאוורר מכני עד לקיר החוץ לרבות רפפת כיסוי.  יבוצעאם איננה סגורה בתריס ו/או בחלון,  
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המשולבים בזיגוג  פתחיםיתכן  .יוםהאלומינ יועץ ו/או יכלן האדר פ"י תכנו פרופיל, גוון, עה דגם .םיים אלומיניושו ע םמסגרות החלונות והתריסי  .ט

 . מחסום, ו/או קירות מסך/מעקהכ שקבוע המשמ

 "(, לפי תכנון האדריכל.שקופה או עמומה )"חלב ,בטיחותיתזכוכית  תותקן )באם יש חלונות(,רחצה בחדרי  .י 

וי  יב כ ודרישות    הנחיות יועץ הבטיחות   פי ל   ת, ו ע ו קב   או רפפות / ו   בדלת   ו/או סבכה   י מכנ ו/או אוורור  ן  ( יעשה באמצעות חלו מחסן   שנרכש   ל ככ )   המחסן   אוורור  .יא 

 . ש א 

  בטחון/אש.לפי הנחיות רשות הכבאות, בכניסה לדירות בקומת קרקע יתכן ויותקנו דלתות דלת כניסה לדירה/ות בקומת היציאה מהבניין:  .יב

  ., אין לקבוע סורג קבוע(קומהים בריי הד ש את כללאמור לשמ)בחרום  תימקו כפתח חילוץ כרזהמו בדירה ו/או חלון "דממון לחב -ח חילוץ תפ .יג

 יתכנו שינויים במידות הפתח, סוג החלון/תריס, לרבות סוג הפתיחה וכיון הפתיחה. "פתח חילוץ"ח שיוכרז ע"י הרשויות המוסמכות כבפת ף,סבנו

 2 -"ד גבוהים כוף הממת וריצלדסף הונית. חיצ ,נגררת/חת, הנפתדלת כניסה למרחב מוגן הינה דלת פלדה אטומה :ףורעהפיקוד שות לפי דרי  .יד

חסומים   פתחי אוורור מעוגלים בקוטרים שונים, לכיס. חלון אלומיניום + זיגוג וכן תהנגרר ה. חלון פלדה כנף אחת, הדירס לס"מ מעל מפ

הפרעה   רוצ תי  תח האוורורפוליד ע"ג הקיר   ,ד העורף(פיקולפי הנחיות )סינון אויר  מערכת התקנת בדיסקאות פלדה )פלנצ'(, וניתנים לפרוק.

תקינתו והתקנתו  הרי שמתקן הסינון, ע"י החברה יודגש שבאם סופק  (.2010)תקנות הג"א מאי  דות היצרן.י מילפ מקומית. מידות המערכת

  .פיקוד העורף ך ע"י שהוסמכו לכ הגורמים בדיקת תקינות ואטימות נוספת ע"יכש, יחייב ע"י הרורוקו יפלכן אושרו ע"י פיקוד העורף, ו ו נבדק

בין המצוין בתוכניות המכר ו/או במפרט המכר לבין הביצוע בפועל יגבר הביצוע בפועל התואם  תירהס ללמניעת ספק יודגש כי בכל מקרה ש

 ות של פיקוד העורף.הנחיות מעודכנ 

אביזרים   הצורך בהתקנתב עק, "נטו"ם ת פתחימבטאות מידואינן ו, משוערות בס"מבניה , הינן מידות 3מס' טבלה המידות המפורטות ב – מידות .טו

  מסך ינות/קירותשל מלבני דלתות/ חלונות/ויטר  ,פרופילים היקפיים למיניהםמשקופים ו בנים סמויים ו/או מסגרות סמויות וכן: מלוןגכמשלימים 

   והבניה.תכנון בתקנות הרש כנדאלו  לפתחים ממידות/שטח,לא יפחת  יםתחים המתקבלבכל מקרה גודל הפ .)לפי הענין(
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 ראה גם הערות לאחר טבלה זו. - טרים בדירהסני  יםלמתקני תברואה וכ – 4טבלה מס'  3.6
 

 מיתקן
 מיקום 

 מטבח 
  חדר רחצה

 הורים 
 )מקלחת(

 רחצה כלליחדר 
 מבטיה( )א

 אחר מרפסת שרות 

   כיור מטבח
 דת/כפולה( )בוד

מידות  
 )בס"מ(

 --- --- --- --- ראה הערה )א( 

 --- --- --- --- א'  סוג 

 --- --- --- --- ראה נספח ג' וי ₪  זיכ

 רחצה  כיור

מידות  
 )בס"מ(

 --- --- משולב בארון  משולב בארון  ---

 --- --- 3.3.3ראה סעיף  3.3.3ראה סעיף  --- סוג 

 --- --- אין אין --- י ₪  זיכו 

 כיור לנטילת ידיים 
 '( ג'( )א)

מידות  
 )בס"מ(

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

 --- --- --- --- --- ג סו 

 --- --- --- --- --- זיכוי ₪  

 )ב'( וארגז שטיפה להאס

מידות  
 )בס"מ(

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

 --- --- א'  א'  --- סוג 

 --- --- אין  אין  --- יכוי ₪  ז

 אמבט/ 

 )ב'( מקלחת

מידות  
 )בס"מ(

--- 
 מקלחת

 (בראה הערה )
 בטיה אמ

 (בראה הערה )
--- --- 

 --- סוג 
 ריצוף משופע 

 )מקלחת(
אמבטיה  א' )

 ( או פחלית ריקא
--- --- 

 --- --- אין --- --- זיכוי ₪  

רים  למים קסוללה 
 כיור,חמים ל/

 )ג() ד( מהמשטח

 --- --- (גראה הערה ) (גראה הערה )  (גה הערה )רא דגם 

 --- --- א'  א'  א'  סוג 

 --- --- ספח ג'ראה נ ראה נספח ג' נספח ג'ראה  זיכוי ₪  

מים  סוללה לאמבטיה ל
 )ה( םי קרים וחמ 

 --- --- (ג)ראה הערה  --- --- דגם

 --- --- א'  --- --- סוג 

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

סוללה למקלחת למים  
 )ה( קרים וחמים

 --- --- --- (גראה הערה ) --- דגם

 --- --- --- א'  --- סוג 

 --- --- --- ג'ה נספח רא --- זיכוי ₪  

ה סכבי  נתו מכ ל )קרים( חיבור מים
 )ז(והזנת חשמל  לניקוזר חיבו 

 --- יש  --- --- ---

  לשרוול בדופן חיצונית 4תח "פ
כולל  , )ז(כביסהמייבש מ  פליטת אדים
תריס הגנה ומשקולת הזנת חשמל, 

 . סגירה

 --- יש  --- --- ---

לחיבור  ים וניקוז, חיבור למ הכנה 
 )ח( יםל דיח כמ

 .(ה משולבת בניקוז כיור המטבחההכנ)
 --- --- --- --- יש 

 --- --- --- --- אין  )ברז ניל(  נק' מים למקרר

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

 --- --- --- --- --- )הכנה( )י(מים נקודת גז לחימום
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 : ואחרות טבלהל ערותה

 שה(.צורף להסכם הרכי במסמך אחר ש ה, או בטבל  צוין אם על רק בבפו )הקיים 

קערה ס"מ או  40/60בודדת במידות קערת מטבח  -וכר יציג לבחירת הקונה: תקן קערת מטבח בהתקנה שטוחה. המ ח תוטבמ: ביור מטבחכ (א)

לפי   במידות לי(:ראינטגחצה שולחני )כיור ר .סילי קוורץ/קוורץ גרניט/נירוסטה : חרס/לבחירת הקונה. חומר הקערה ס"מ 80/46 במידות כפולה

  ע"י החברה. שיבחר פק,היצרן/ס

בעל קיבולת דו כמותי ) סחר :הדחה מיכל .בעל צירי נירוסטה  ,כבד :אסלה ה מושב( מונחתבלוק" )-אסלת שירותים תהיה מחרס "מונו: סלהא ב()

 . 1385עפ"י ת"י ליטר(  6ליטר וארוכה של  3ה קצרה של הדח

 וק היקפי, שלד עץ עם ציפוי פוליאסטר.  חיז לתעמ"מ הומוגני, ב 3.5רילי בעובי  אק תהיה מחומר האמבטיהס"מ.  70/170מידות ב אמבטיה:

  צופה אמאייל.מ"מ לפחות מ 2.5מפח בעובי  לחילופין .מילוי עץ בפינות ומיטת תמיכה מפרופילי ברזל מגלוון 

 טח שהמ לניקוז שיפועים עם 2272 י"ת ותבדריש העומד בגמר ,דין כל בהוראות דרשהנ פי על המידותמ יפחת לא המקלחתתא  שטח מקלחת:

 תותר התקנת אגנית כחלופה למשטח משופע במקלחת(. )לא

 ית אחת( זרת יד )ויסות מים חמים/קרים בע מנגנון קרמי דו כמותייקל, דגם מערבל /מיקסר בעל יהיו בציפוי כרום נ  וחמים כל הסוללות למים קרים  (ג)

 נה הרלוונטית בארץ.התקי ת ולמים חמים העומדים בכל דריש ותסדר 3ונה מתוך קירת הלבחיכללו "חסכמים". ו

המטבח יהיה מסוג משטח העבודה או הכיור. ברז פרח והם ימוקמו על מישור -יותקנו ברזים מדגמים מיקס בכיורי הרחצה ובכיור המטבח -

  ס"מ. 15עומק "מ ס 15ה גובה נתהיי  ס"מ. מידות ברז רחצה 25גובה  ס"מ, 20ברז נשלף במידות להלן. עומק 

 מוט כוונן,כולל צינור שרשורי, מתלה מת מיקס מהקיר, ,דרך( 3רב דרך )אינטרפוץ  - ללה למים חמים וקריםן סותקות :מקלחתה בתא -

  רבקוט מקלחת שמ וראס" 30ע מהקיר באורך לחילופין ולפי בחירת הדייר, זרואו ת ומזלף. ס"מ לפחו 60החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך 

 "מ.  ס 15

ט  ונן מו ת למילוי האמבטיה וכן צינור שרשורי, מתלה מתכוחמים וקרים, מיקס מהקיר, הכוללת יציאה תחתימים ל התותקן סולל :באמבטיה -

 מזלף.ס"מ לפחות ו 60קה טלסקופי ומוביל אנכי באורך החל

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

 .: לבןוון הקבועותג (ה)

 ופן חיצוניתבד  4"פתח , : הזנת חשמלהכנה למייבש כביסה קוז, הזנת חשמל.נקודת מים )קרים(, חיבור לני  :כביסה כוללת כונתלמ הכנת חיבור (ו)

 ., כולל תריס הגנה ומשקולת סגירה כביסההמייבש מ פליטת אדים לשרוול

 יוב, ולסיפון קערת המטבח.ה לחיבור לבנז והכברמדיח כלים כוללת: ל הכנה (ז)

 אביזרי קצה. באם לא נאמר אחרת, צנרת נחושת בלבד ללא: גזנק' ל ההכנ (ח)

 רשת העירונית. קת מההמסופ מים בטמפרטורהקרי : מים קרים (ט)

 ור.  משטח העבודה או הכי = קרי ברז הממוקם על מישור פרח קבוע. שרוול ראש ברז הנשלף מתוךנשלף =  (י)

  חת. ית איד ( = ויסות מים לקרים /חמים, בעזרת)מיקסר ערבלמ

 יהם. או שנברז ו/אה, של מים חמים/קרים, לראש מקלחת ו/או לפיית )אונטרפוץ( = חלוקת כניסה/יצי דרך-רב

 

 , ברצפה,(הבניין לכלל ותפיםמש ו)בחלקם יתכן יוב צנרת ופתחי ביקורת לקולטני ב: אחר לכל צורך אביזרי אינסטלציה נוספים בדירה,    3.6.1

 אש(.  וכמות, עפ"י דרישות כיבוי  )מיקום מתזי כיבוי,יתכן האינסטלציה.  וכמות עפ"י החלטת מהנדס  יקוםבמ ,בקירות או בסמוך לתקרה

 ין  ב יקודלהעברת גז וכבלי פת וצנר מפוצלו/או  יני מרכזייה. ניקוז למזגן מלפי החלטת מהנדס האינסטלצ ,מיקוםב למחלקי מיםארון 

 .  ידאי מלהמיועד המיועד למעבה, עד המיקום המיקום 

 

 הערה:

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

  .פהבסמוך לקירות ורצו/או בסמוך לקירות ותקרה   ,"ספסלים"

פתחי ביקורת, ולכן   ידרשו תכן ו י   ן ניי הבעוברים לגובה ים הטנלת מהנדס האינסטלציה בקו בחשבון כי לפי הת"י, והנחיו  יש לקחת ,בנוסף

 תחזוקה.  גישה לצרכי  צוע פתחי ביקורת אלו, אין לחסום אותם ויש לאפשרבי שיידרבדירות בהם 
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  םאלארית, התקנתה תהיה בהתנדרשה מערכת סוראות כל דין. תהיה לפי הו ת מערכת באמצעוהספקת מים חמים לדירות  :מים חימום   3.6.2

 .  579שות תקן ישראלי לדרי

לתכנן   מאפשרהחימום עם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב זמן )טיימר( הכולל מפסק  הכולללכל דירה יותקן מכל אגירה )דוד(      3.6.2.1

 את זמני ההפעלה. מראש 

   חימום מום המים באמצעיה חי עשי, אמצעות מערכת סולאריתב דין לא ניתן לספק מים חמים שלהם לפי הוראות כל לדירות    3.6.2.2

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

 המחמיר מבניהם.  או מהמפורט להלן לפייכל האגירה לא יפחת מהוראות כל דין נפח מ 3.6.2.3

 ;ליטרים 150 -חדרים 4,5,6בדירות  רים,ליט 120 -יםחדר 3 בדירת :תלקיבו ב םלמים חמי ל אגירה )דוד( כי מ 3.6.2.4

      מהנדס האינסטלציה. תכנוןי גג עליון לפ או בסמוך להשירות או במקום מוסתר אך נגיש כגון במרפסת  :מיקום הדוד 3.6.2.5

 ת.  טיה, מקלחקערות מטבח ורחצה, אמב :כליםחיבור מים חמים ל 3.6.3

 )בדירות הגן(.  .יש :י"דל" זבר   3.6.4

 מיקום לפי החלטת החברה(.)יש  :הכנה למונה מים לדירה 3.6.5

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

 טי או אחר.: פלסכיםשפפלסטי או אחר, : דלוחין   

  בדירה ממקור הספקת הגז ועד נקודת הגז ה יכלול צנרת גזהדירר י, מח יש: עד נקודת הגז במטבחהגז ו  ה ממקוררת גז בדירצנ 3.6.7

   .הראשית במטבח וכן הכנה למונה גז דירתי

 : יש. לדירה נה למונה גזכה 3.6.8

 

  הערה:

או במיקום  ,כנית המגרשואר בתהקיים במגרש והמתם חברת הגז ובמיקום בתיאום ע סידור באמצעות צובר/ים תת קרקעי/ים מרכזי/ים

 . ההצורך תינתן במגרש זיקת הנאה מתאימה לחברת הגז, לעניין הנחת צנרת הגז ותחזוקת י החברה. במידתע ע"קבי חר שא

את כל בעלי  מרכזית שנועדו לשמש נרת של מערכת גזיתקנים או צ מ, 1969 -ה )ב( לחוק המקרקעין, תשכ"ט 59מובהר בזאת כי בהתאם לס' 

 . המשותף  רכושחלק מהים לפירוק, יהוו ניתנה  תלמעט מיכל, מונה או וסהדירות או חלקם, 

 

 (טבלה זו אה הערות לאחר )ר מתקני חשמל ותקשורת – 5 טבלה מס' 3.7
 

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

 מיקום 
 ת מאור נקוד
 ,תקרה /קיר

 כולל מפסק 

 תקע  בית
 רגיל 

 תקע  בית
רגיל, דרגת  

 ההגנ
44IP     

 תקע  בית
 עגל במ חכו 

 נפרד

 נק'
 ;הטלוויזי 

 ;תקשורת נק'
 .נק' טלפון 

 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 לדירה  יסהכנ
 מבואה  או 

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 אינטרקום  -

  חדר למפסק תאורה  -
 . מדרגות 

כולל   יח חשמל דירתו ל -
 תן שיהיה בסמיכות סגירה )ני 

 ניסה או למבואה( לכ
 . ת כולל שקע ארון תקשור -

 וויזיהה/טלוני פ טלארון  -

 דיור  חדר
 אוכל ופינת

2 3 - 

 
 
1 

1 

תוספת    -תריס חשמלי ן  תוכנ 
חשמל להפעלת   נקודת

   התריס 
 ( שמש )ראה גם מרפסת 

 - - - 1 1 פרוזדור 

מ'   3בפרוזדור באורך מעל 
כולל פניית  בפרוזדור ה ו א

  נקודות מאור לפחות  2"ר", 
 + מחליף. 
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 מיקום 
 ת מאור נקוד
 ,תקרה /קיר

 כולל מפסק 

 תקע  בית
 רגיל 

 תקע  בית
רגיל, דרגת  

 ההגנ
44IP     

 תקע  בית
 עגל במ חכו 

 נפרד

 נק'
 ;הטלוויזי 

 ;תקשורת נק'
 .נק' טלפון 

 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 1 מטבח 

 
 
 
4 2 

, כ"א במעגל  3
 : נפרד, עבור 

תנור, מקרר  יח, מד
זי עבור  תלת פא  1+

 כיריים חשמליות 

- 

  מיקום בתי התקע יהיה מעל
משטח העבודה ככול  

האפשר ובהתאם לתכנון  
בתי התקע עבור   .המטבח

כיריים חשמליות ועבור  
  ימוקמו מתחת  המדיח

 למשטח העבודה. 

 1שינה  חדר
 עיקרי  

 ( הורים)

1 
)כולל מפסק  

 (  למנורה  מחליף

4 
)שניים ליד  

 ה( מיטה
- 1 1 - 

 ממ"ד
פי  נורה ל מ

הנחיות פיקוד  
 העורף

 לפי תקנות פקע"ר  1 1 - 3

 משני שינה דרח
 )ילדים( 

 
1 3 - 1 1 - 

 הורים  רחצה חדר
 )מקלחת(

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

 לתנור(   בית תקע )
- 

 ם. ת תקע לתנור חימו בי 
סק היכן  אוורור מכני + מפ
 שנידרש 

 כללי חדר רחצה
 )אמבטיה( 

1 
 ם( י )מוגן מ

- 1 
1 

 תנור( לבית תקע  )
- 

+  תנור חימוםבית תקע ל
ן קוצב זמן הכולל מפסק  התק

מיקום עפ"י  לדוד השמש ב
 התכנון.  

אוורור מכני + מפסק היכן  
 שנידרש 

 

 מרפסת שרות 
1 

 ם( )מוגן מי 
- - 

2 
  44IPהגנה  בדרגת

ת כביסה  למכונ
 ש ולמייב

- - 

 שמש  מרפסת
1 

 )מוגן( 
- 1 - - 

סק  פכולל תריס חשמלי + מ
 פתיחה ידני.   גנון + מנ

 מחסן
 ( שהוצמד)ככל 

1 - 1 - - 

כאשר מדובר במחסנים  
שאינם צמודי דירות, אין  
מניעה מבחינת משהב"ש  
שהזנות החשמל של כל  
המחסנים  יחוברו למונה  

נים  ונפרד למחס   ףות מש
ה  ופין יותקן מונבלבד או לחיל

להחלטת  ד לכל מחסן, נפר
 המוכר ועפ"י בחירתו. 

 סה י כב מסתור
 ם(קיי  )באם

- - - 
1 

 )פקט הכנה למזגן( 
- 

 
- 

 

  לטבלה ואחרות הערות

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

  תר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד(.ו יו ים אשקע )שני קן חשמלי הניזון מזרם חשמל רגיל.דד לחיבור מתע" בו = "שק ר )רגיל(בית תקע מאו  (ב)

 ממ"ר לפחות.  1.5יבוצע בכבלים החיבור 

 םשקעי ת מחובר עם עודיכול להיו  ל רגילון מזרם חשמזניה לחיבור מתקן חשמלי  עם כיסוי, מוגן מים שקע בודדמוגן מים:   בית תקע מאור )רגיל(  (ג)

 ממ"ר לפחות.  1.5ר יבוצע בכבלים חיבוה (.פרדנקעים או יותר בפנל אחד, נספר כל שקע בשני שקרי )

  –יה זויבין מחשבים, נקודת טלו –נקודות, מגיעה קומפלט לחדר וכוללת נקודת טלפוניה, נקודת תקשורת  3  יזיה תקשורת וטלפון =טלו נקודת  (ד)

ור הדירה לרשת  חיב ללא ין.דת שידורי כבלים. הכול כנדרש על פי כל לחיבור לקליטשרות בה, כאמור, ואפלקליטת שידורי חוחיבור 

 כולל כיסוי.  1מודול  55וקופסא  קשורת תכלול צינור וחוט משיכה מריכוז התקשורת ועד נקודת ההכנה בקיראינטרנט. נקודת הת /הטלפונים

 כולל נקודת הדלקה אחת. ארמטורה(,  /אהיל  -א נורה וכיסויקיר או תקרה )לל נורה על גבי יתבנקודת מאור  (ה)

לכמות   ושאינם תוספת' הקרה או קיר(, המצוינים בסעיף של נקודות המאור )בת ור בלבד לאופן ההדלקהתא  =פולהה כקנקודת מאור הדל (ו)

 '. המאור המצוינות בסעיף ה נקודות
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בדרגת הגנה  יזר הקצה מוגן מים ל נפרד אך אבל חשמ ינו בהכרח במעגבית תקע מוגן שא או אחר= P44Iה עם דרגות הגנרגיל בית תקע  (ז)

 גבוהה.

הכנה לנק' תקשורת )מחשב( מריכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה   משיכה בלבד. לא צוין אחרת הכוונה לצנרת )"שרוול"( וחוטבאם ה"=  הכנ" (ח)

 .בקיר

לא "תנור להט" )ספירלי(.  "מפזר חום" ו יר(,ן )באחריות הדייותקת חדר הרחצה מעל דלמצאת נם באם ההכנה לתנור חימו הכנה לחימום = (ט)

 ר חימום כוללת שקע מוגן מים. ההכנה לתנו י חימום לא מסופקים ע"י החברה.אמצעכי  דגשולמניעת ספק י 

את אותה/ם   דליקים/מכביםאך מוק ביניהם, חרינקודה/ות מאור הניתנות להדלקה/ כיבוי, משני אביזרים נפרדים שונים הנמצאים ב =חליףמ (י)

 מאור.  דה/ותנקו

ריים. הנקודה תחובר ישירות  אזית בארון המטבח, מתחת למקום המתוכנן לכילת פדת תנקו  תותקןמגורים הכוללת חיבור תלת פאזי=  בדירת (יא)

 ח החשמל הדירתי. והמפסק בלו עשק. הנקודה תכלול את כל החיווט לרבות בית 2.5/5למפסק תלת פאזי בלוח החשמל ותחווט בכבל 

 

   .יש: ת מאורו ית: בכל קומה: נקוד מבואה קומת דרגות/חדר מ 3.7.1 

)באם אין  או חדר המדרגות  קומתית ת אור במבואהצן מתוך הדירה להדלקלח יש. חצני הדלקת אור: ל .יש :אורמגופי 

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

 י. יסולל ככו 1מודול  55ועד נקודת ההכנה בקיר וקופסא כוז תקשורת כה מריינור וחוט משיהתקשורת תכלול צ נקודת :חוץ  ן לפו ט 3.7.2

 אחר לפי החלטת החברה.  , אוזמזם צליל: .לחצן פעמון: סוג: 3.7.3

 , לפי דרישות הת"י. סטנדרט  :: סוגאביזרי הדלקה/שקע 3.7.4

  )כולל שקע רגיל(,דירתי  ולוח תקשורת (עתידלצורך הרחבה בלפחות  מודולים 6-קום פנוי למ רת )כולל השאדירתי  לוח חשמל 3.7.5

 יש.  :מפסקי פחת החשמל. פי תכנון מהנדסל :יקוםמ  .שי :בתוך הדירה

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

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

סה  ירכת אינטרקום בדלת הכנותשתית פנימית וחיצונית למע הכוללת פעמון, טרקוםמערכת אינ. : ישמערכת אינטרקום 3.7.8

ד מחדרי ע/דיבור באחמת שיש למקם את נקודת האינטרקום במבואה או בכניסה לדירה, וכן פומי מיקום: ית לבניין.הראש

 המגורים בדירה. 

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

  2010-( תש"ע3לאנטנות תק' )מס' תקן מי תיטת טלוויזיה רב ערוצילקללחיבור לכבלים  הכנה :זיהטלווי ת שידורי לקליטהכנה  3.7.10 

 :  799, ת"י תקן ישראלי ילפ בבניין יותקן מיתקן לאנטנות לקליטת שידורי החובה,

 (. וידואלית )אק"אינדיוקליטה משותפת )אק"מ( ומיתקני אנטנות לקליטה אמיתקני אנטנות ל                   

קנת מיתקן לאנטנות לקליטת שידורי החובה אם קיים הסדר אחר ת התחובמרשאית לפטור את החברה הוועדה המקומית  . 3.7.11 

 רי חובה בלא תשלום. לקלוט שידו ןניתהמבטיח שבכל דירה יהיה  

 : תקנים אחריםמי  3.7.12 

שירות, יש  רבות במטבחים הפונים למרפסת  שיר לקיר חוץ לרור ידרי שירות, בחדרים סניטריים ובמטבחים ללא אוובח -

   במאוורר מכני לקיר חוץ, לרבות רפפת כיסוי.ויד ר מצולהתקין צינ 

ת החשמל הישראלית  רכת תתאים לחיבור תלת פאזי ולרשדירתית. המעל המערכת לניטור ולבקרה של צריכת החשמ -

 זנת תעריפי החשמל המשתנים. הותאפשר 

שה חיישני זרם )שלו מלישכל רכיב המודד זרם ח וח החשמל הדירתית אשר מתבססתיחידת מדידה בל :לולהמערכת תכ

 את הנתונים בצורה מקומית ומציג המקבל ומעבדטי , יחידת תקשורת לשידור אלחוטי, צג דיגיטלי אלחו עבור לוח תלת פאזי(

  מ' 1.5ום נגיש ובגובה  במק  את הכניסה,במבו / הצג יותקן בפנים הדירה בסמוך לדלת הכניסה .אותם בצורה ברורה

 ואת עלותם הכספית.   )בקוט"ש( והמצטברת השוטפת יכת האנרגיהי צרנתונ  הצג יציג לפחות אתה. מהרצפ

 .3.5 בלת פתחים סעיף ראה גם בט חה ידנילרבות מנגנון פתי, ים/עלת התריסדת חשמל להפנקוחשמלי כולל  ים/תריס -
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 דירה: מום, במתקני קירור / חי   .4 

 ן. אי  מרכזי  דירתי מיני  וג אווירמיז 4.1

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

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

 ;הדירה חלקי לכל וקצר יעיל אוויר

 ה רצפה במילוי ונעה סת בקירמוכנ חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "צמה"ת בולר שותהנדר התשתיות ביצוע .2

 המאייד וזניק 2.5* 3נפרד  מעגל כוח שקע ,המתוכנן למעבה המיקום ועד למאייד המתוכנן המיקום ןבי

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

 .לבפוע המערכת תלהתקנ

 .קיר המסדרון על התרמוסטט יקוםלמ דע המאייד ממיקום קיר לפיקוד ריק שרוול התקנת 3.

 .אוויר יזוגמ סמהנד ידי על המערכת לתכנון בהתאם יהיה ההכנות מיקום .4

 .המעבים / מעבהה למיקום ומוסתר מוצנע מיקום 5

ים  זגנמלהתקנת  ניקוז כהכנה תבוצע גם צנרתירותים והמטבח( דרי הרחצה, הש מעט בחבכל אחד מחדרי הדירה )ל .: איןמזגן מפוצל  .24

 ה ומוצאה יהיה במילוי הרצפר ויליים )מפוצל(. למרחב המוגן הדירתי יבוצע ניקוז מחוץ לחדר. צנרת הניקוז תוסתר בקיע

צנרת יוסתר עם אביזר  . מקום מוצא הסטלציהן מתחת לכיור, הכול בהתאם לתכנון מהנדס האינ או לחילופין לסיפועד מחסום הרצפה  

 תאים וסגור עם פקק. חרושתי מ 

י מרכזית אחת כאמור, תבוצע ת מערכת מינ צעוקביעת מהנדס מיזוג האוויר תכנון הדירה אינו מאפשר מיזוג לכל חלקיה באמ ככל שעל פי          

 וז מים.צנרת חשמל, צנרת גז וצנרת ניק נדרשות לרבות תיות המפוצל/ים ליתרת חלקי הדירה שתכלול את כל התשף הכנה למזגן/נים בנוס

   .איןי הניזון ממערכת מרכזית בבניין: דירתיר ומיזוג א  4.3

   .איןדירה: ימום מים וחימום הרים למים, בעלת אפשרות להפרדת חי עם רדיאטו ירתמערכת הסקה הפועלת על ידי תנור גז ד  4.4

 ם הכוללת שקע מוגן.נקודה לתנור חימו טיה תבוצעדרי המקלחת ואמבבח. : איןחימום הפועל בחשמלתנור   4.5

 : אין. ורים חשמלייםנבקטקו   4.6

 .: איןקק"ל/מ"ר 120-80, רצפתי חימום תת מערכת   4.7

 ן.: אי ם אחריםקני מית  4.8

 

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

 .: ישנרכש( )באם במחסן  ."י רשות הכבאותדרש עיככל שי: הבדיר מערכת כיבוי אש אוטומטית )ספרינקלרים(: 5.1  

 .דרש ע"י רשות הכבאותיל שיככ: עשן  גלאי  5.2  

 יש. מערכת סינון במרחב המוגן )ממ"ד(: 5.3 

 

 עבודות פיתוח ושונות: .6

 חניה  6.1 

      : בתחום המגרש;כולםיתר הבניה. י הלפ: לכל הבניינים סך הכל מקומות חניה 6.1.1   

 אין. (: רט)לפ אחריות במקום חנ    

 בתוכנית המכר.  כמצוין: מיקום לפי היתר הבניה: חניות מספר יש,: ת(פחניה לנכים )פרטית/משות 6.1.2  

   תג נכה רשמיגת חנייה לנכים כמסומן בתכנית המגרש/סביבה/פיתוח ובנספח החניה להיתר, תימכר לרוכש דירה נכה )עם הצ

 דירי הבית וגם לדייר שאינו נכה.ין כלל נכה, ב וכשובהעדר ר  מטעם משרד התחבורה(,

 .  2.11ראה סעיף מקורה:  יהנהח רצפת גמר 6.1.3

 יש. : חניה מהכבישגישה ל 6.1.4  

 : לפי סימון בתכנית המכר. מיקום  אחת לפחות.: מספר חניות לדירה 6.1.5  

   אין. :החני לבכניסה מחסום  6.1.6  

 פיתוח המגרש  6.2 

 החיצונית  הרחבה .יןיבנל  הכניסה תמבואל עד מהרחוב חיצונית כניסה רחבת תתוכנן המגרש בתחום ת:רחבת כניסה חיצוני    6.2.1

 .לפחות ר"מ 20 של בשטח לצידו מלווה גינון בעל ומואר,  ]יןילבנ הכניסה מבואת ברוחב לפחות[ מרוצף   כניסה שביל תכלול    
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 . הניתן בעל גוון בהיר הריצוף יהיה ככל בן טבעית/ן/ אבנים משתלבות/ א: בטו: חומר גמרמדרגות/שבילים 6.2.2  

 . : אבנים משתלבות/ אבן טבעיתחומר גמר .: 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  

  חיות משרד החקלאות.להנ    

 לת צמחיה בעלת שורשים רדודים בלבד )לא עצים שתי ותרתמ מעל תקרת בטון  )כולה(. בטון.מעל תקרות  חצר,   

  (.ולא צמחיה עמוקת שורשים   

 יש.  :כולל ראש מערכת ממוחשבבמגרש  השקיה מערכת 6.2.5  

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

 השקיה.  רכת א מעללא מגונן ול   

 יעשה ע"י הרוכש בעת  הבניין ( מים משולי  תרחק: סידור שיפועי ניקוז פני הקרקע בחצרות פרטיות )לההערה   

 .  רטיתסידור הגינה הפ    

 , שוחות וכו'( צנרת,מרזב/ים, )חלחול , ביוב ומים, יתכן גישמה/ות, גז:  לדירת גן  פירוט מערכות משותפות, בחצר הצמודה 6.2.7  

 (.ושלא בהכרח יוצג בתוכנית המכר ןהעניי )הכל לפי כיבוי קשורת,ת שמל,ח   

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

 ס"מ מכל צד.  30וספת ה בת יציאהמ' ולפחות ברוחב פתח  1.20נימלי של רוצף בעומק מיהפרטית יהיה משטח מ לחצר   

 ת הרשויות.  הבניה ודרישתר לפי היחומר:  : ות של המגרש/גדר בחזית 6.2.9  

 . ולפי קביעת החברה  אושרתתוכנית הפיתוח המ לפיבגובה ממוצע    

 . אין(: בחלקה פתוחה קומהלשת )קומת עמודים מפו  6.2.10  

 

 משותפותמערכות  .7

 מערכת גז:  7.1 

 אר בתוכנית  המתו במיקוםו ,, בתאום עם חברת הגזקרקעי -גז תת י/צובר באמצעות סידור מרכזי גז:פקת ה לאסנהכ   7.1.1  

 ת הנאה  וזיק נהתינתדת הצורך במי המקומית. עפ"י דרישות הרשות ו/או בע ע"י החברהאו במיקום אחר שיקהמגרש או הבניין    

 הינם בבעלות חברת הגז. ,אמורגז כר/י הבמובהר בזאת כי צו  רת הגז ותחזוקתה.להנחת צנ    

 ;יש: מרכזי לדירה ממקורצנרת גז  7.1.2  

 (.3.6סעיף ) 4ראה טבלה : קוםמי : יש. נרת אספקת גז בתוך הדירהצ 7.1.3  

 :סידורים לכיבוי אש 7.2 

 . י רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחותע" כל שידרשכ :י מדרגות/חץ בחדרת להפעלת למערכ 7.2.1  

 יועץ הבטיחות.  בוי והנחיותכיע"י דרישות רשות ה שידרש ככל: במבואות/פרוזדוריםערכת ליניקת עשן מ 7.2.2  

 יועץ הבטיחות.  וי והנחיותע"י דרישות רשות הכיב ככל שידרש :זים )ספרינקלרים(מת –בוי אוטומטית מערכת כי  7.2.3  

 ת רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. רישולפי ד .: ישיבוי לרבות ארגזי כיבוי ותכולתן עמדות כ 7.2.4  

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

 חים משותפיםיבוי בשט( וארונות כ)הידרנטים , ברזי כיבוי אש כיבוי ו  גילוי  מערכותהכבאות, לרבות כל סידורי הערה:      

 כבאות. ות השות רשימיקום וכמות לפי דר פרטיים, או     

 יש.  :בחניוניםאוורור מאולץ  7.3 

 אין. : הדירות( )להזנת כזיתמרמערכת מיזוג אוויר  7.4 

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

    סהיהכנ דלת ליד הקרקע בקומת ימוקמו וארהד תיבות ם:מיקו  לדואר שגוי. 1 וועד הבית,ל 1לכל דירה,  :תיבות דואר 7.6 

 . 816י"ות ובנייה תכנון תקנות לפי אלומיניום חזית בעלות ויהיו  ,נייןבל   

ניין  בב הדייריםחדר/ים לשימוש כלל  בחלקים משותפים(,)ערכות תאורה מאגר מים, ממים,  ת: מערכות סניקה ומשאבונים אחריםמיתק 7.7 

 תוכנית המתכננים והיועצים.לפי  כמות:ום ומיק .'ווכ  סמוכים לטובת הבניין בבנייניםאו  ים סמוכים,נ יולטובת בני   
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 ית חיבור המבנה למערכות תשת .8

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

 יש.   יוב מרכזי:חיבור לב 8.2  

  יש. ;חשמלהבהתאם להוראות חברת  ,ין לרשת החשמלחיבור הבני  8.3  

 . הטלפונים חיבור הדירה לחב'כולל היתר(: לא ניה )בקשה להבתכנון ובהתאם לתקנות ה  :הכנה לחיבור הבניין לרשת הטלפונים 8.4  

   (.3.7.10 בד )ראה גם סעיף הכנה בל .אין (:אינטרנט/ה)טלוויזי חיבור הבניין לרשת תקשורת  8.5  

 על פועבודות שביצועם בבמחיר הרכישה.  כלוליםומכים, ניקוז, דרכי גישה, תרות  ה, קיכ: כביש, מדרפיתוח כללי הגובל במגרש 8.6  

 החברה.ע"י הרשות המקומית אינם באחריות יעשה   

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

 . יש: מיקום למחזור אשפה

 .קומות בלבד ין רב בנייב ,יש :בקומות המגורים קומתי  ופתח)שוט(  המצנח אשפ

 . הרשות המקומית ע"י: פינוי אשפה

 

 בכל מגרש( ) רכוש משותף .9

 : תיאור הרכוש המשותף 9.1 

 באם סומנו כמשותפים בתוכנית המכר. : תפיםמקומות חניה משו  9.1.1   

 . אין: (חלקית תוחהפ ועמודים, ה)קומת כניס חלקית שתקומה מפול 9.1.2   

 לפי החלטת בחברה.: ים לדירותצמוד אינם שמחסנים  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 :1,2ינים בבני(: )מספר חדרי מדרגות 9.1.6   

   ;1  :5,6בבניינים ; 3 :1,2בבניינים : תמספר מעליו : יש; מעליות: יש; מעליתפיר  9.1.7   

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

 ממ"דים. -ייםגנים דירת יש מרחבים מו אין. :ממ"ק/ מקלט 9.1.9   

 אין. : ם משותףחדר דודי  9.1.10   

 ש רשות מוסמכת  אחר שתדרו ןתקוכל מי,  מערכות סולאריות :( כגוןשותפותמ ו/אורכות טכניות )פרטיות ש מע: יגגהמיתקנים על  9.1.11  

 . על פי כל הדין   

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

 דרים טכניים, מרכז מחזור אשפה וח תתקשור  כות לרבותחדרי מער: הינם רכוש משותףים של הבית שמיתקנים וחלקים נוספ 9.1.13   

  מכר. ה מסומנים כרכוש משותף בתוכניותהבמפרט זה,  יםכמפורט בפרקים אחרומתקני אשפה ו   

 

 שאין להוציאם מהרכוש המשותף:  (מיםיבאם קי) םחלק/י  9.2 

 , )מילוט(.מדרגותי /חדר 9.2.1  

 כנית.קומה ט 9.2.2  

 גישה לחניה משותפת. 9.2.3   

 בי בקומת כניסה. לו  9.2.4  

 לובי קומתי.  9.2.5  

 על הגג. המשותפים() ניםמיתקנים השו ה גישה מחדר מדרגות אל 9.2.6  

 אל חדר מכונות.גישה מחדר מדרגות  9.2.7  

 . פים()משות דר/ים טכני/יםקומתי לח גישה מחדר מדרגות או מלובי  9.2.8  

 .הגגעל  ותפיםשמ התפוס על ידי מיתקנים –חלק הגג  9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

 בדירות(.  יםיש מרחבים מוגנ -)אין .ממ"ק /מקלט 9.2.11  
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 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 

 חוק המכר דירות(, המוכר דירה בבית משותף או בבית   –ן )להל 1974 – דלחוק המכר )דירות(, התשל" 6 בהתאם לסעיף  )א(  

 של התקנון המצוי    ל או משנה הוראהלהחיל על הבית מבטוהתקנון שחל על הבית או שבדעתו   כבית משותף  שםהמיועד להיר     

 ין; ואלה העניינים:עני אותו להמכר פרטים ע ל במפרט או לצרף לחוזהן, חייב לכלועניינים המנויים להלניין מן ההמתייחסת לע    

 הוצאת חלק מהרכוש המשותף; (1)    

 כוש המשותף הצמוד לדירה; של החלק בר רושיעו (2)   

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

 המשותף; ניהול הבית  רי קבלת החלטות בדברסד (4)   

 )א( לחוק המכר דירות; 3צו בדרך האמור בסעיף ון בהשיכ רכל עניין אחר שקבע ש (5)   

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

 תף.  המשו  על הביתי אותו עניין יחולו המצוי לגבשהוראות התקנון     

 

 לדירה: מוד תף הצו שיעורו של החלק ברכוש המש 9.4

 . בהתאם לחוק המקרקעין ובכפוף לשינויים בהתאם לדרישת הרשויות

 

 בלת החלטות בדבר ניהול הבית:סדרי ק 9.5

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

 

 :ר אליו המחויבים בקשת המשותף ובשירותים וצאות הבי שיעור ההשתתפות בה 9.6

 בהתאם לדרישת הרשויות  וייםלשינ  ף בהתאם לחוק המקרקעין ובכפו  

 

 הבלעדית של החברה.לדירות בבית המשותף לפי קביעתה  ותף ויוצמדומש החניה שבתחום המגרש מוצאים מהרכוש ה עמדות .א

 החברה.  שללפי קביעתה הבלעדית ת המשותף המחסנים יוצאו מהרכוש המשותף ויוצמדו לדירות שבבי .ב

 ל(. לעי 9.2.9 רפסות וגגות )למעט החלק כאמור בסעיף מ .ג

 מוצא מהרכוש המשותף.   )ככל שיש במגרש( חדר השנאים .ד

 

 

 ותף. שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשכים נוספים סממ ספח א' נ

   .ת כלליותהערו נספח ב' 

 . זיכויים טבלת       נספח ג'
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 ה ולנציגות בעלי הדירות נוספים שיועברו לקונמסמכים  – 'נספח א 

 

 ל המפרט:לתי נפרד שבק לפו כחרתוכניות אלו יצו 10.1  

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

 המשותף בקומה. הרכוש הכוללת סימון  1:100 -ן מבה נמצאת הדירה בקנה מידה לא קטתכנית הקומה  10.1.2   

 בקומה. ותף הכוללת סימון הרכוש המש 1:100 -מדה לא קטן ימ  הת בקניתכנית קומה טיפוס  10.1.3   

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

 . 1:200בצילום מוקטן לקנה מידה  תן לצרף מדים; תכניות אלו ני ושטחים דירתיים מוצ   

 . 1:100 -מידה לא קטן מ מת גג בקנהוק  תתכני 10.1.5   

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

 דות. וגינות צמו

 

 רבות על פילן ילכל ד בהתאםת ולחומרי הגימור, שיש למסור ורכלכל המע ושושימ הוראות תחזוקה בעת מסירת הדירה יינתנו 10.2  

 חוק המכר דירות בעניין:    

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

 רכות מיזוג אוויר,  מעמערכות בטיחות, תקנות בדירה לרבות השירות המו  כוללת ותחזוקה מונעת של מערכותתחזוקה  )ב(   

 מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה.   

 וטפות ותקופתיות, אם נדרשות. ביקורות ש ןיו פ ות ואר תדי )ג(   

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

 

 ר של  וימג מרי הושל המערכות וחתכנית והוראות תחזוקה    ה בבנייןונלו נמסרת הדירה הראשהמוכר ימסור לרוכש דירה אשר  10.3  

 עניין: בהמכר דירות  ק פי חו ין לרבות עלניין שיש חובה למסור בהתאם לכל דהב  

 ת כל רכיבי הבניין על גימורם. פעולות שוטפות לתחזוק )א(   

 מערכות בטיחות, מעליות, מערכות מיזוג  ן לרבות ירות המותקנות בבנייהשקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות תחזו )ב(   

 באלה.וצא רו מכניות וכיערכות אלקטמ, ראווי   

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

 טלפון ליצירת קשר. במבנה, לרבות שמות יצרן/ ספק ומספר  ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקנים  מפרט טכני )ד(  

 מיליה. יפקסומספר  פוןות מספר טל בלר פיתוחהרשימת צוות המתכננים של הבניין, המערכות ו )ה(   

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

 נחיה בכתב ולפיה על רוכש הדירה האמור  ף למסמכים האמורים ההמוכר יצר קטרומכניות במבנה ובפיתוח.ומערכות אל   

 מינויה. נה שתמונה( מיד עםאו הקבועה של בעלי הדירות )הראשוות הזמנית  גצינותם לאלמסור    
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 הערות כלליות ואזהרות   –נספח ב' 

 הערות כלליות למבנה ולדירה 

   הישראלי,תכנון והבניה והתקן כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות תקנות ה  .1

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

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

 לקליטה אינדיווידואלית )אק"א(.              

קיים הסדר אחר המבטיח שבכל אם  החובהורי ת שידטמיתקן לאנטנות לקלימחובת התקנת החברה לפטור את  רשאיתוועדה המקומית ה .3

 .דירה יהיה ניתן לקלוט שידורי חובה בלא תשלום

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

 עוברות. 

)ברזל( וכן התחמצנות מינרלים   ,"עיניים" בדלי מרקם, גוון, גידים,יתכנו תופעות טבעיות כגון: הים, לתקנ ף ובכפו באבן טבעית, בריצוף וחיפוי  .5

 המקצוע  ולכללי התקינה לדרישות בכפוף  הכול .מוי חלודהת בכתמים דוהמתבטא

ים לא יבוצע קיטום פינות יפולאו ש/ובחיפוי קירות . לא פחות מהנדרש בתקנים הישראלייםחים )פוגות( במידות בחיפוי ובריצוף יעשו מרוו .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  ה, כןגיש  לצורך ןלרבות שימוש במתקני הבניי  יב לאפשר גישה חופשיתסמוכים, הקונה מתחי  המשמשות הבניין ו/או בניינים אחרים

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

 רעילים, באריזות פתוחות או סגורות. ים ריחות חריפים או חל איסור חמור לאחסן במחסנים דירתיים חומרים הפולט .8

יכול שיהיו תקרות מונמכות, קורות ומעברי צנרת ואוורור, המשרתים כלל הבניין.    רכשו ע"י הדייריםשי  ים(,שקיימ  )ככל  במחסנים .9

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

אך לא   ים ליצור הפרעהמקטינים החלל ועלול  יסה,ית כביים החמים ויח' מיזוג האוויר באם יותקנו באזור תלשל 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

 ומפגעים.  התקנות לרעשים

רוכש ירצה להתקין מערכת מיזוג אוויר לרבות הנמכת  , וה בדירה (אוטומטית )ספרינקלריםקיימת מערכת כיבוי אש כן וויתהואיל   .12

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

  תנראשונות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה וזאת על מלפחות בשלוש השנים ההמוגן, באופן תכוף  חשוב להדגיש כי יש לאוורר המרחב  .13

 .שוי המרחב המוגןבאגרגטים )חצץ(, המופק מבטן האדמה והנמצא בקירות הבטון שמהם ע אלהימצדי גז ראדון אשר עלול שרי לסלק

  , מחסניםן גינות, חניותבשטחים פרטיים, כגו יתכנו שוחות ביוב או צנרת או מערכות אחרות המשרתות כלל הדיירים במבנה ואשר יעברו .14

 עו עפ"י החלטת מתכנני ויועצי הפרויקט. יקב יקומןמ ומרפסות פרטיות, מספרן ו

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

 קים משותפים.  הבניין, ומהווים חל

 ים באריחי "אבן משתלבת" עלולים לגרום לשקיעות בריצוף זה.רוצפעה המ ים, מעברים ואפילו דרכי נסברכבים כבדים על שבילי נסיעה .16

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

 שטחים פרטיים או משותפים במרתף/ים. ב ז פחמימני )גפ"מ(,בגבנוסף חל איסור חמור להתקין ו/או לאחסן כל מתקן המופעל  .18

[, תגברנה הוראות  11.12.2017 – 12]מפרט מחייב מחיר למשתכן מהדורה  1להוראות נספח ג'אות המפרט הור ה ביןרבמקרה של סתי .19

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

 תגברנה ההוראות. 
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 ים  זיכוי טבלת  –' גנספח 

 

 
 הערות מיוחדות 

 . 11.12.2017  - 12במפרט המחייב של משרד הבינוי והשיכון, מחיר למשתכן מהדורה ריכוז זיכויים אלו הינם אך ורק הנדרשים  .1

 כוללים מע"מ.  להלן המחירים הנקובים  .2

 
 :  מקרא

 .  יחידה  -יח'

  מטר אורך.   -מ"א

 
 

 תכולה נושא 
 ערך כללי לזיכוי

  כולל מע"מ 

 מטבח  ארון
המטבח  עצמו, משטח העבודה, חיפוי בגובה   ארון
ס"מ לכל אורך המשטח, סוללה למים חמים   60

 וקרים וכיור מטבח, הכול כמוגדר במפרט זה 
 מ"א ₪  1,000

 סוללות למים 
 מקלחת סוללות למים בחדרי רחצה: כיור, אמבטיה, ו

 הדירה(ועל )לפי הקיים בפ
 ₪ ליחידה   200

 ה ליחיד  ₪ 75 --- נקודת טלפון 

 ית תקע ב
בית תקע רגיל במעגל משותף )לא מוגן מים ולא  

 מעגל נפרד / כח(. 
 ₪ ליחידה  125

 דלת כניסה 
 למרפסת שירות 

 זיכוי בגין כנף הדלת בלבד. 
 חובה לבצע משקוף בפתח. 

 ₪ ליחידה  750

 
 

 


