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

 באר יעקב שם האתר 

  
 2C* דירה מדגם 

  
 חדרים  5 מס' חדרים 

  
 2-5,8-17 מס' קומה , 1בניין 

  
 2-5,8-16 ' סמ קומה , 2בניין 

  

 מס'   הדיר , 1בניין 
6,11,16,20,32,36,40 , 

44,48,52,56,60,64,68 

  

 מס'   הדיר , 2בניין 
6,11,16,20,32,36,40 , 

44,48,52,56,60,64 

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

  
 205,206 מס'  מגרש 

 

 זוהר וצפריר שרבט בע"מ

 07.10.2021תאריך: 

 



 מותנה בהיתר בניה 
נויים רק מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפו  ו   ף לשי י  ת התכנון ע"י רשו

 

                       ______ ___ __                                            _ ___________ 
 חתימת המוכר                                                             חתימת הקונה           

 

, ג' ב'נספחים א',    

 30  מתוך  2 'עמ 07.10.2021תאריך: / 12משהב"ש מהדורה  -מפרט מכר למשתכן  /  *C2  גם ד  /חדרים   5ת דיר /205,206מגרשים באר יעקב    בע"מ/רבט זוהר וצפריר ש ניה/ות הבמסד לאיכ 

 

 תוכן עניינים 
 

 פרטי זיהוי פרק א.
 

 . (1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ) : 1סעיף 
 .(2.1-2.2קונה רוכש )שה  ת וכז 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 נוספים   פרוט שטחים  :6סעיף 
 .(ג-)א ילות ות קבסטי    :7סעיף 
 פרטי אדריכל מתכנן הבנייה.   :8 סעיף
 פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד.  :9סעיף 

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

 
 . (1.1-1.6ין, הקומות ויעודה של כל קומה )ני הב אורית   :1סעיף 
 . (2.1-2.19חומרי הבניין והגמר )  :2סעיף 
 אביזרים.ו  מרהג  יהדירה, 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 ) ,ברזים( ואה )כלים,בר ת  ניק תמ  ,(4)טבלה  : 3.6סעיף 
 . (3.7.1-3.7.11מתקני חשמל ותקשורת )  ,(5)טבלה  : 3.7סעיף 

 (. 4.1-4.8בדירה ) מתקני קירור/חימום   :4סעיף 
 . (5.1-5.3סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן )   :5 סעיף
 . נותח ושופיתו עבודות  :6סעיף 

 (. 6.1.1-6.1.6ניה )ח : 6.1 ףסעי
 (. 6.2.1-6.2.8פיתוח המגרש ) : 6.2סעיף 

 .מערכות משותפות   :7סעיף 
 (.7.1.1-.7.1.3מערכות גז ) : 7.1סעיף 
 (. 7.2.1-7.2.5י אש )סידורים לכיבו  : 7.2סעיף 
 חניה.    תפיץ במרולאוורור מא : 7.3סעיף 
 מערכת מזוג אויר מרכזית.  : 7.4סעיף 
 ר בחדר/ים לשימוש הדיירים.ויא  וגזי: מערכת מ 7.5 סעיף
 דואר. תיבות  : 7.6סעיף 
 מתקנים ומערכות משותפות נוספות.  : 7.7סעיף 

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

 (. 9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף )י ת : 9.1סעיף 
 ( 9.2.1-9.2.12וש המשותף )חלקים שאין להוציאם מהרכ  : 9.2סעיף 
 בית משותף )רישום ופרטים(. : 9.3סעיף 
 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.  : 9.4סעיף 
 הבית.    החלטות בדבר ניהולסדרי קבלת  : 9.5סעיף 

 רותים המחייבים בקשר אליו. ישיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובש : 9.6ף סעי
 . ףתם מהרכוש המשו החלקים המוצאי : 9.7סעיף 

 
 חיםנספ

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

 זיכויים. תנספח ג'   טבל
 

 
 



 מותנה בהיתר בניה 
נויים רק מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפו  ו   ף לשי י  ת התכנון ע"י רשו

 

                       ______ ___ __                                            _ ___________ 
 חתימת המוכר                                                             חתימת הקונה           

 

, ג' ב'נספחים א',    

 30  מתוך  3 'עמ 07.10.2021תאריך: / 12משהב"ש מהדורה  -מפרט מכר למשתכן  /  *C2  גם ד  /חדרים   5ת דיר /205,206מגרשים באר יעקב    בע"מ/רבט זוהר וצפריר ש ניה/ות הבמסד לאיכ 

 

 *C2 : םמדגדירה  . באר יעקב  שם האתר: 

 חדרים  5 : מס' חדרים   

 __ דירה מס':   

 __ : מס'  מה וק  

 __ מחסן מס':   

 __ מס':   חניה  

 "( ומותרב ק "  מגורים) __ : ןמס' / סוג הבניי  

 __ מס':  מגרש   

 

 "מפרט מכר" 

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

 ים שונים( י ם וזיכו בעניין חיובי 

 והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( התאמות ללוכ)                            

 

 

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

                                             ת.ז        לבין:  

 ( "ים/ונה"הקאו  "ים/"הרוכש)להלן     ת.ז       

 

       מתאריך:

 

 

 פרטי זיהוי     א.
 

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

 ; 104 :מגרש  ;41  ':מס החלק  .4244 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

 

 ת מקרקעי ישראל )ר.מ.י(.רשו :רקעהק בעל .2  

 .חכירה :הזכות שהקונה רוכש בדירה

 .מקרקעי ישראל רשות :שם המחכיר  2.1

   __  _: תחילת תקופת החכירה    ___ תקופת החכירה:  2.2

 

 ( "הדירה")להלן  דירה מס' וקומה: .3

, המשמש גם כחדר שינה( ממ"ד,  –מוגן דירתי )להלן מרחב ה, נישחדרי  2הורים, חדר שינה  ,מטבח ,פינת אוכלו דיורכניסה, חדר  בדירה: .4

)יציאה   מרפסת שמש חדר רחצה הורים )מקלחת(, שירותים )בית שימוש נפרד(, מרפסת שירות, ,(אמבטיה) כללי חדר רחצה, יםפרוזדור 

 . מחדר דיור(



 מותנה בהיתר בניה 
נויים רק מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפו  ו   ף לשי י  ת התכנון ע"י רשו

 

                       ______ ___ __                                            _ ___________ 
 חתימת המוכר                                                             חתימת הקונה           

 

, ג' ב'נספחים א',    

 30  מתוך  4 'עמ 07.10.2021תאריך: / 12משהב"ש מהדורה  -מפרט מכר למשתכן  /  *C2  גם ד  /חדרים   5ת דיר /205,206מגרשים באר יעקב    בע"מ/רבט זוהר וצפריר ש ניה/ות הבמסד לאיכ 

 

   שטח הדירה .5

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

 קירות החוץ של הדירה. ניים של העוברים על פניהם החיצו לוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקוויםהשטח הכ א() 

   –לעניין זה 

  משותף בינה לבין שטח  ת השמש,הדירה לבין מרפס ה לבין מה שמחוצה לה, לרבות בין קיר המפריד בין הדיר  –" קיר חוץ " (1)

 .תרו תוכנית אחה א דירבקומה או בינה לבין 

 במרכזו של קיר החוץ;  רה אחרת יעבור קו המצולע האמורר חוץ מפריד בין הדירה לבין דיכאשר קי

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

 טחי כל המפלסים בדירה.סכום שה יה ירה רה; שטח הדיכל מפלס בדיויפורט השטח לגבי בדירה רב מפלסית יחושב  (ב)

 המשטחים המשופעים והאופקיים;  חת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל שב פעם אשטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחו (ג)

 המדרגות. ח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך השט

  1970 –איו ואגרות(, התש"ל נהיתר, ת ל ה)בקשון והבניה ואם לנדרש בתקנות התכנגובהם תרק השטחים ש שטח ייכללובחישוב ה (ד)

 ה להיתר(.  תקנות התכנון והבניה )בקש –)להלן 

   אינו כלול בשטח הדירה.ש, ובחלק ב' 9.4 : ראה סעיף שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה (ה)

 

 :משמשים את הדירה באופן בלעדי ה או הים המוצמדים לדירפירוט שטחים נוספ  .6

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

 ._______מ"ר: בשטח, אחת מעל בלבד[ א קומההנמצ

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

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

 אין. :(3)שטחמרתף דירתי ב 6.4

 אין. : גג מוצמד לדירה בשטח 6.5

 אין.: (4)חצר מוצמדת בשטח 6.6

 : ח(טשו)מהות  לפרטםעדי יש משים את הדירה באופן בלנוספים המוצמדים או מש אזורים,/חלקים/אם יש שטחים 6.7

 ירה(. מסומן בתוכנית המכר. )יתכן ומפלס רצפת המסתור יהיה נמוך ממפלס רצפת הד כל שכ :מסתור כביסה

 

שות המקומית והתקנון.  : על שטח המסומן בתוכניות המכר כשטח משותף חיצוני לבניין בקומת קרקע, בכפוף לאישור הרהערה

רף, שולחנות וכסאות, שימשיות וצלונים וכו' בצורה ובמיקום  חו  דוכנים, סגירת י כגון:ה רשאית לתת שימוש מסחרהחברה תהי 

 לפי החלטתה.

 

 ם: הערות לחישובי השטחי 

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

של קירות הדירה  פניהם החיצוניים המרפסת ועל  לשהבנויים מעקים וץ או השל קירות החהחיצוניים  ים על פניהםהעובר

 הגובלים במרפסת.

הרקיע   לשמש ו/או לאור אשר מידת חשיפתה לקה, חשופה ו/או מקורה בשלמות או בח ,הכוונה "שמשמרפסת "מובהר כי 

כדי  בה שיש לה והן מחוצה  הקרקע םיה פיזית כלשהי הן בתחוחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבני כפוף למיקומה בבניין י

 .שיפת המרפסת לשמשחלהשפיע על 

בינו לבין חלק של דירה  המחסן מפריד שטח הקירות; כאשר קיר  וספתן בת, הוא השטח הכלוא בין קירות המחס שטחו של מחסן  .2

 במלואו.  רטח הקייכלל שיובל בשטח משותף  הקיר; כאשר קיר המחסן גרוחב של רק השטח שמתחת למחצית ה אחרת ייכלל

 ס"מ;   20  בימתחת לקירות החוץ בעוץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי , הוא השטח הכלוא בין קירות החותףשל מר ו חשט .3

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

 ואו. קיר במלייכלל שטח הבשטח משותף המרתף גובל 

מפרט  המופיע ב חצר בין שטח ה  5%יה בשיעור של עד י, את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סט כולל רצח לשטחה ש .4

 לבין השטח למעשה. המכר



 מותנה בהיתר בניה 
נויים רק מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפו  ו   ף לשי י  ת התכנון ע"י רשו

 

                       ______ ___ __                                            _ ___________ 
 חתימת המוכר                                                             חתימת הקונה           

 

, ג' ב'נספחים א',    

 30  מתוך  5 'עמ 07.10.2021תאריך: / 12משהב"ש מהדורה  -מפרט מכר למשתכן  /  *C2  גם ד  /חדרים   5ת דיר /205,206מגרשים באר יעקב    בע"מ/רבט זוהר וצפריר ש ניה/ות הבמסד לאיכ 

 

 סטיות קבילות: .7

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

תותר סטייה גדולה  ן השטח למעשה; ואולם לעניין שטחה של חצר ובי 6-ו 5טח כמפורט בסעיפים בין ש 2%ור של עד בשיע סטייה )א(  

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף 

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

     

8. 
 בע"מ.  ריכליםאד מילוסלבסקי "(:האדריכל" )"להלן  שם עורך הבקשה להיתר

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

 office@milosarc.co.il :דוא"ל 
 
 

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

 
 .בתל אבי 120יגאל אלון  : כתובת 03-6959482 :פקס 03-6959382 : טלפון 

 
 info@benabraham-eng.co.il :דוא"ל

 

 תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה  ב. 

 הבניין או חזית  בבניין, בתנאי שלא ישנו את וחלקים אחרים חרותשל דירות אנויים בחלוקה פנימית המוכר רשאי להכניס שי     *

 . תף שטחים ברכוש המשו

 . אם יש כזה התקן הישראלי תפי דרישוהמלאכות יהיו לכל המוצרים ו *

 

 תיאור הבניין .1

ובמתחם   104,205 םמגרשיתחם אחד מב)מגרשים  2הכולל אחד בניינים הנמצאים במתחם משותף  3ד מתוך חאבניין  1.1

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

 קשה להיתר בניה זה.ים בבנכלל

  :אחד מהמתחמיםבכל 

קומות   5ועוד  ע קרהכולל קומת ק (,105)במגרש  6( או בניין 104)במגרש  5רים, הידוע בשם בניין וגבניין "גבוה" למ

ולל קומת קרקע (, וכ206)במגרש  2( או בניין 205)במגרש  1בניין "רב קומות" למגורים, הידוע בשם בניין ומגורים. 

 קומות למגורים.  18שירות ועוד למסחר ול

 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.-בשת הבניינים כבית משותף אחד רובכל מתחם ירשמו של

 

 דירות למגורים;   72 :1,2מס' " קומותרב "יין נבכל ב      1.2

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

 ;, הכוונה למגורים בלבד)*(דירות

 

 חדר או מערכת חדרים שנועדו למגורים, -"דירה"נאמר, "הגדרות"  1סעיף  4197 - ד"ל( התשדירות)כר מלפי חוק  )*(

 כל צורך אחר.ל או  לעסק,
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 ה בבניין וייעודה של כל קומ ותפירוט הקומ – 1לה מס' בט 1.3 

 

 104,205במגרשים  יםניינלכל הב קומות מרתף משותפות

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה ה קומתלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 רותעה סוג השימוש 

 מרתף  תקומ

  1,5לבניינים )מתחת 

 בלבד( 

3- --- 

  ות, ת/ מעלי  ,יתמבואה קומת: ןייבכל בנ

 . מדרגות י/חדר

 . חניות, מיסעות, מעברים, מחסנים  כללי:

  ומערכות טכניות  מתקניםחדר/ים טכניים, 

לפי דרישת   שרדים(מ ם/מסחר/)למגורי 

 המתכננים והרשויות. 
ינים אשר  ות של הבניחדרי המשאב 

  יםהמרתף, מוזנ  ות מנמצאים בקו 

 . ותףהמשהמתקן מ

 

מתקנים  מיקומם הסופי של ה

קומות השונות יקבע  והמערכות ב

 . לפי החלטת המתכננים

 

תכן ומערכות שונות הממוקמות  י 

ישרתו גם בניינים  אחד  בבניין  

   .סמוכים 

 --- -2 מרתף  תקומ

  ות, ת/ מעלי  ,יתמבואה קומת: יןיבכל בנ

   . מדרגות י/חדר

 . חניות, מיסעות, מעברים, מחסנים  כללי:

  בניין ת ליכו )בסמדר משאבות מים וח מאגרי 

ומערכות    מתקניםחדר/ים טכניים,  ,(1 מס'

לפי    שרדים( מ ם/מסחר/)למגורי טכניות

 דרישת המתכננים והרשויות. 

 --- -1 תף מר תקומ

  ות, ת/ מעלי מבואה קומתית, בכל בניין: 

 . מדרגות י/רחד

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

יין  ך לבנ בסמו  – )טרפו חדר שנאים

ום, חדר ריכוז  מל חיר חדר חש (,המסחר

  כניותות טומערכ  מונים, מתקנים

לפי דרישת  )למגורים/מסחר/משרדים( 

 המתכננים והרשויות. 

 

 105,206ים מגרשב לכל הבניינים ותפותשמ ףמרתקומות 

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות ימוש הש גוס

 --- -2 מרתף  תקומ

  ות, ת/ מעלי ית, מבואה קומתבכל בניין: 

   . מדרגות י/חדר

 . מחסנים  חניות, מיסעות, מעברים,  כללי:

  בות )בסמיכות לבניין וחדר משא ם י ממאגרי 

ומערכות    מתקניםחדר/ים טכניים,  ,(2 מס'

לפי    )למגורים/מסחר/משרדים(  טכניות

 רשויות. דרישת המתכננים וה

  הבניינים אשר רי המשאבות של דח

ים  נמצאים בקומות המרתף, מוזנ 

 ן המשותף. המתקמ

 

מיקומם הסופי של המתקנים  

השונות יקבע   והמערכות בקומות

 חלטת המתכננים. ה ילפ

 

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

ישרתו גם בניינים  אחד  בבניין  

   .סמוכים 

 --- -1 מרתף  תקומ

  ות, ת/ י ל ע ממתית, מבואה קו בכל בניין: 

 . רגותדמ י/חדר

 נים, מחס  חניות, מיסעות, מעברים,  כללי:

בסמוך לבניין   – )טרפו שנאים חדר

  מס' נייןוך לב מ)בס  חדר גנרטור  (,המסחר

חדר חשמל חירום, חדר ריכוז מונים,  ,(6

  ומערכות טכניות  מתקנים 

לפי דרישת  )למגורים/מסחר/משרדים( 

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

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הס למפל

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות ימוש שסוג ה

 1 קרקע  ןלבנייה הכניס תמקו

מגורים, מבואת כניסה, פרוזדורים, מעלית,  

חדר מדרגות, חדר לרווחת הדיירים, חדר  

ה/  שפם, חדר א אופניים/ עגלות, מחסני 

לפי   ים ומערכות טכניותקנ מתמיחזור, 

 יות. הרשודרישת המתכננים ו 

בין  ר גז בפיתוח/ חצר משותפת צוב

 . המגרשים

 1-3 רים ומגקומות 
4 

 מה( ו ק )בכל

מגורים, מבואה קומתית, מעלית, חדר  

מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי  

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 3 4 מגורים קומות 

ת, חדר  מעליית, בואה קומתמ מגורים,

  לפי  מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות 

 תכננים והרשויות. דרישת המ

--- 

 מגורים עליונה קומת 

 אוז(ה)פנט
5 2 

מתית, מעלית, חדר  מבואה קו  ,םמגורי

מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי  

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

מתקנים   ,רכות סולאריות מע ות, מדרג חדר 

פי  (, ל ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות

 המתכננים והרשויות. דרישת 

--- 

 --- --- --- 6 סך הכל קומות למגורים 

 קומות בבניין הכל  ךס
 . 9 : 5בבניין 

 . 8 : 6בבניין 
 )הראשי(.  במניין הקומות לא נכלל הגג העליון

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

 

 כינוי או תיאור 

 קומה

מתחת/מעל  ות קומ

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

ת  דירומספר 

 בקומה
 הערות וג השימוש ס

 קומת הכניסה  

 
 --- קרקע 

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

מעליות, חדרי מדרגות, חדר לרווחת  

אשפה   יעגלות, חדר / הדיירים, חדר אופניים

 . (מיחזור, חדר דחסנית)

גנים  מרחבים מו חי מסחר, טש מסחר: ל

 חדרי אשפה. , חדרי מדרגות, )ממ"מ(

מתקנים  , (205מגרש )ב ור גנרטחדר כללי: 

משרדים( /ר)למגורים/מסח ומערכות טכניות 

 ים והרשויות. ת המתכננשירלפי ד

   צובר גז בפיתוח/ חצר משותפת

 . בין המגרשים

 1-3 מגורים קומות 
5 

 )בכל קומה( 

זדורים,  ים, מבואה קומתית, פרוורמג

עליות, חדרי מדרגות, מצנחת אשפה  מ

  מערכותים ו מתקנפירים, ט(, מחסנים,  )שו

 טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 4-16 מגורים ות מקו
4 

 )בכל קומה( 

מגורים, מבואה קומתית, פרוזדורים,  

מעליות, חדרי מדרגות, מצנחת אשפה  

ערכות טכניות  ם ומתקני פירים, )שוט(, מ 

 נים והרשויות. ישת המתכנ לפי דר

--- 

 3 17 מגורים קומות 

ם,  , פרוזדורי מתית מגורים, מבואה קו 

מעליות, חדרי מדרגות, מצנחת אשפה  

ת טכניות  ו כרמתקנים ומע  ים,רפי )שוט(,  

 דרישת המתכננים והרשויות. לפי 

--- 
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 כינוי או תיאור 

 קומה

מתחת/מעל  ות קומ

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

ת  דירומספר 

 בקומה
 הערות וג השימוש ס

 מגורים עליונה קומת 

 )פנטהאוז(
18 2 

ית, פרוזדורים,  מגורים, מבואה קומת

ות, מצנחת אשפה  חדרי מדרגיות, מעל

מתקנים ומערכות טכניות  פירים, )שוט(,  

 ים והרשויות. ישת המתכנני דרלפ

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

ים וחדר משאבות,  מ  י דרגות, מאגר י מרחד

מצנחת אשפה  מפוחים, ות סולאריות, מערכ

מתקנים ומערכות טכניות  )שוט(, 

ות(, לפי דרישת  )משותפות/ פרטי

 . והרשויות   המתכננים

--- 

 --- --- --- 18 סך הכל קומות למגורים 

 בבנייןמות סך הכל קו
 . 22 : 1בבניין 

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

 

  :והבהרות רותעה

  .הבניה ינו שינויים בטבלה בהתאם להיתרתכיי (א)

 כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה  ת לבניין ]הכניסות היא הכניסה הקובעלבניין, יש לציין איזו מ אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  )ב(

 )בקשה להיתר([.   

 שמעל קומת הקרקע. תובכל מגרש( לקומ) ט זה ביטוי פרטני לבניין המסחר/תעסוקה/משרדים רינתן במפ לא  )ג(  

 

 : מגורים בכל בניין )ראשי(  ףמשות חדר מדרגות 1.4

   ;1 :5,6נים בבניי ; 2 :1,2נים בבניי   :כל בניין בהמדרגות  י דרמספר ח

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

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

ו/או עם חשמלית ללא ותהיה  24.81מעליות מס' לדרישות התקן הישראלי ל המעליות תתאיםיש;  :מגורים בניין 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 בבני  ;21: 2ן בבניי  ;22: 1ן בבניי :מעליתלמספר התחנות 

 ;  8 :5,6נים י ני בב; 8,13,8 :1,2נים בבניי  :מעליתלמספר נוסעים 

 . (, בהתאם להוראות כל דיןייןבכל בנ  )באחת בלבד .בלבד 1,2בבניינים   יש :)*(בתפיקוד שמנגנון 

א ולכל תה מעקה ועד לתקרתהחות אנכיים. על הקיר באחורי תותקן מראה מגובה פלב"ם בלו צופוקירות התא י :תאכל  גימור

צבוע בתנור או   ועה בצבע סופיהתא תהיה צב לפחות. תקרת מ"מ 27י של רוחב התא. ריצפת התא תצופה בגרניט או שיש בעוב

ף מטה מלא )בקומת הקרקע  יהיה מאס :יות/פיקוד המעלית מונמכת ותותקן בה תאורה ישירה או עקיפה. התכוסה ע"י תקר

 נה שלוש מעליות או יותר יהיה הפיקוד פיקוד "יעד". י יהמידה ובקבוצה תבמאסף לשני הכיוונים(. 

 הקומות: למספר בהתאם  נקבעתהמעלית  רותמהי 

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

 . אין מר:עמדת שו  1.6

 

  בהתאם לסעיף ו/או חב' הניהול דיירי הבניין נציגות ע"י ע בבת, שהפעלתו תקשמעלית בעלת מנגנון פיקוד מובהר כי הכוונה ב  – מעלית שבת" "  ()*

 . 1969-שכ"טהמקרקעין ת  ז' בחוק  59
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 : (םורי מג  )בכל בנין  חומרי הבניין ועבודות גמר .2

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

 ; השלד בי מהנדסלפי חישו  :עובי  .םו/או בטון מזוין מאלמנטים מתועשים/טרומיי בטון מזוין :מרחו  :ת קומת קרקעקררצפה ות 2.2

    . 1חלק  1004אלי מס' לפי תקן ישר בידוד אקוסטי: 1045 לפי תקן ישראל מס' :מי רתבידוד 

   .1045מס'  שראליין  תק יפל :בידוד תרמי  ;השלד לפי חישובי מהנדס עובי: .: בטון מזויןומרח :קומתית תקרהרצפה ו  2.3

   .1חלק  1004אלי מס' לפי תקן ישר . בידוד אקוסטי:יועץלפי החלטת ה :בשיטה

  ישראלי למניעת החלקה.ף בניין המגורים יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הצו רי 

  השלד. לפי חישובי מהנדס :בי ו עהשלד.  מהנדס  תכנוןון מזוין, או אלמנטים מתועשים מבטון, לפי בט :חומר :ניין גגות הב 2.4

   .1045לפי תקן ישראלי מס'  :מי ד תרבידו  .הרלוונטיםהתקנים  ודרישות לפי הנחיות היועץשיפועי ניקוז ואיטום: 

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

 , (אחראו  יטונגאו בלוק תאי )א  ,גבסבלוקי לוחות גבס, החוץ ובצד הפונה לדירות,  של קירת מיינ פבדופן  ,למחצה מתועש/מתועש

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

 .י לראן התקנים הישירוק" של מכו  ות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן צבעי תקר

 גימור קירות חוץ:  2.6

 הכל לפי התנאים בהיתר הבניה. וגמת קרמיקה. ו/או חיפוי קשיח ד ותית,  אבן מלאכו/או    טבעיתאבן  :עיקרי  ציפוי,/חיפוי  2.6.1

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

 קומית. ם עם הרשות המאובת  םיוחלוקת הציפוי  , גווןהאדריכל יהיה רשאי לשנות סוג :חיפוי אחר 2.6.3

  מהנדס   נחיות ה או משולב, לפי ו/ (ו אחרא ו/יטונג תאי )א   או בלוקו/או בלוקי בטון  מזוין ו/  בטון  הדירות: חומר:קירות הפרדה בין  2.7

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

 .ה לפי תכנון האדריכלבטון ו/או בלוק ו/או משולב לפי תכנון המהנדס, גוב :חומר וגובה: שיש(ככל ) תו ס מרפרדה בין הפ קיר

 :מדרגות י /חדר 2.8

וד האקוסטי לחדרי המדרגות  הביד  ;הנדסי המלפי חישוב עובי:לב. ו בנוי או משובטון מזוין א מעטפת: חומר:קירות  2.8.1

 הוראות כל דין.והמעלית יבוצע על פי 

מכון  ירוק" מטעם בעל "תו תקןצבע אקרילי )חיפוי בשיפולים )פנלים( כדוגמת הריצוף + טיח ו פנים: חומר:גימור קירות  2.8.2

 הישראלי( עד לתקרה.  התקנים

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

  צו צמנט לבן בהתאם לדרישות התקנים הרלבנטיים,ניט פורצלן או טראגר או ה רומאבן נס  ת יהיוהמדרגות: מדרגו  2.8.3

 חלקה. ם( ופסים מחוספסים כנגד ההמדרגות ומשטחי הבניים )פודסטילים תואמים לאורך ת שיפוובעלו

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

 . 1142, בהתאם לת"י ו/או בנוי ו/או משולב )לרבות מאחז יד(כת מת :די מאחז  /מעקה 2.8.5

   גות.המדר י/ חדרבאמצעות  :לגגעליה  2.8.6

 : קומתיתמבואה )לובי(  2.9

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

  ים" מטעם מכון התקנבעל "תו תקן ירוק)מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע  ,לפחות  ופי הדלתותמשקבה וגל פורצלן, עד

 עד לתקרה.  (ליארהיש

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

 .  ורצלןיט פגרנאו  הרו אבן נס: ריצוףיבוצע טיח מעל תקרה זו. 

 :ראשית מבואה )לובי( כניסה 2.10

  בה משקוף דלתלפחות עד לגוואו גרניט פורצלן,  נסורה )שיש( או קרמיקה חיפוי קשיח, כדוגמת אבן :חומר :ימור קירות פניםג

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

 קורטיבית. קרה דאו ת ו/או תקרת משנה סינטטי )"בעל תו תקן ירוק"(, סידטיח + : חומר :תקרה רמוי ג

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

 . למניעת החלקה 2279הישראלי 
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ן טבעי צבוע טוב חומר: גימור תקרה:במלבין סינטטי. צבוע ו/או טיח ו/או משולב, בטון טבעי  ה: י נח גימור קירות :חניה מקורה 2.11

 מון חניות,ל סיבמסעה לא משופעת, כולמוחלק  בטון  במסעה משופעת בין הקומות. בטון  רצפת חניה:גימור . טטיניבמלבין ס

 מספור ושילוט לפי הנחיות יועץ התנועה.

לפי   ר דומה,מלבין סינטטי דוגמת פוליסיד או חומטיח + צבע  קירות ותקרה:ים ואחרים: כנים טי רדחנים, לים למחספרוזדור 

 .ההחלטת החבר

  :חדרים לשימוש משותף     2.12

 ( וכדומה. יהיוחדר/ים טכניים )ככל ש

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

 ם. ינ מטעם מכון התקקן ירוק" בעל "תו תבטון צבוע בצבע סינטטי. כל הצבעים,        

 . או משולבלן או פורצאריחי קרמיקה או טראצו  :גימור רצפה       

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

 

  :הערות

 "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי. יו בעלי ה י פנים  כל צבעי תקרות וקירות .1

י  הישראל התקן יהיה בהתאם לדרישות  )בדירות ובשטחים המשותפים(השונים  חלקי הבניין בריצוף  של הדרגת מניעת ההחלקה  .2

    .החלקהלמניעת  7922

 

לית הנשלטת על ידי , בעלת פתיחה חשמאלומיניום מזוגגתיה דלת ה ת ןהכניסה לבניי דלת  :ן בניי כל ל ראשית דלת כניסה 2.13

   .מערכת אינטרקום ומחזיר שמן

 מחזיר שמן.כולל  ,שדלתות א :חדר מדרגותות דלת 2.14

 .דלתות פח דלתות חדרים טכניים:  

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

 .יש :משותפים וחלקים   חדרים ,ים טכניים/חדר חניות, ,ותרגות, מבואות קומתי דמ רד, לובי, חן יינבכל לבכניסה , תאורה 2.16

ולחצן   תומתימבואה ק /רגותורת לילה קבועה בחדר המדאור בכל קומה, ומנגנון שבת לתא היו לחצן הדלקתמגורים יבבניין ה              

   .תמבואה קומתי/וך הדירה להדלקת  אור בחדר המדרגותמת

  יכל.דרהא עיצובהחיצוני בלבד(  בגוון לפי  ף צבוע בתנור או ציפוי אחר )בחלקםמכופפח   ומים: חומר:שמל, גז ח תו ארונ 2.17

  או ה נפרד לכל מחסן, התקנת מונ ופיןאו לחיל פרד,חיבור הזנות החשמל של כל המחסנים למונה נ :דירתייםים נסתאורה במח 2.18

 . בחירת המוכר והחלטתו "יפע ןסך המחליו משויהדירתי אלמונה          

 של הבניין/ים   ף הרכוש המשות ת החשמל שלהזנה ממערכ : יש.למערכות אלקטרומכניות משותפותלתאורה ו חיבור חשמל  2.19

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

 . שויות השונות(פוף לאישור הרהבניין, בכ םג וישרתו  

 לפי דרישת הרשות המקומית.  מואר. עיצוב המספר יהיהבחזית הבניין יותקן מספר בניין חיצוני ו מספר בניין: 2.20

 

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

 גובה הדירה*:  3.1

 מ'. 2.50-ת מוחפ לא חתית התקרהגובה הדירה מפני הריצוף עד ת   

 מ';  2.05 -: לא פחות מופרוזדור רי שרותגובה חד   

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

הדירה בשטח מקרה גובה בכל תקרות משנה. למעט תחת קורות, מערכות, בליטות, הנמכות מקומיות ורה: עה *

 על פי דין.  מן הגובה המינימלי הקבוע תחפי התקנות לא יהקבוע לגבי חלקי דירה על פ המינימלי
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 .המשמשים אותהמדים לה או בדירה ובשטחים המוצ  רשימת חדרים וגימורים – 2טבלה מס'  3.2

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

 (1)תחומר קירו ור תיא 

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

 )בס"מ( 

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

 ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א  

 בשקלים חדשים 
 הערות

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

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

 ( 1)בלוקי בטון  בטון,  מטבח 

 ןאי ( 3)ראה  ( 2) ראה

 פרוט בהערות בהמשך. ה אר

 אין ( 4)ראה  חתון ת חיפוי מעל משטח ארון  

 . ה פרוט בהערות בהמשך אר אין ( 3)ראה  ( 2) ראה ( 1)בלוקי בטון  בטון,  פינת אוכל 

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

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

 . ת בהמשך ט בהערו ראה פרו אין ( 3)ראה  ( 2) ראה ( 1)בלוקי בטון  בטון,  שינה   י חדר 

 ממ"ד 
 ון מזוין  טב

 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, 

 ןיא ( 3)ראה  ( 2) ראה

 . בהמשך ה פרוט בהערות אר

 אין ( 4)ראה  גרניט פורצלןחיפוי 

 הורים חדר רחצה  
 ( מקלחת ) 

 ( 1)ון י בטבלוק  בטון, 

 אין ( 3)ראה  ( 2) ראה

 . בהמשך ראה פרוט בהערות 

 אין ( 4)ראה  גרניט פורצלןחיפוי 

 ( 1)בטון, בלוקי בטון  ם תי אורחי רו שי 

 אין ( 3)ראה  ( 2) ראה

 שך. מ הב וט בהערות פר ראה

 אין ( 4)ראה  לןגרניט פורצחיפוי 

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

 ןיא ( 3)ראה  2.6ראה סעיף  ( 1)בלוקי בטון  בטון,  מרפסת שמש  
 . 2.6ראה סעיף יר חיצוני וי קחיפוי/ציפ

 ראה גם פרוט בהערות בהמשך. 

 3.4ראה סעיף  אין אין ( 2) ראה ( 1)בטון קי ו לב בטון,  יסה ר כב מסתו 

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

 אין ( 3)ראה  ( 2) ראה ( 1)בטון בלוקי  בטון, 
תכנון  עובי קירות מחסן לפי 

 דין ולפי כל   האדריכל/המהנדס 

 

 

 לטבלה: והבהרות הערות 

  :חומר קירות ( 1)

 להלן:  גבס בתנאיםחות קי גבס או לוון תאי/בלבלוקי בט/ן/בלוקי בטוןטוב :מיהיו עשויים   קירות ומחיצות הפנים בדירה

 לפחות. מ"מ 0.6עובי דופן הפרופילים  -

 מ"מ לפחות. 70רוחב הפרופילים  -

 מר סלעים / זכוכית / מינראלי(.ק"ג למ"ק )צ 12בצפיפות של לחות  2בידוד " -

 מכל צד של מחיצת הגבס יהיו אחד מאלה:
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פחות, מחוזק ומשופר לנגיפה בעל  מ"מ ל 15.9ובי , או לחילופין לוח בע(תלפחות )מחיצה דו קרומי   מ"מ 12.5ובי ות בעלוח 2 -

 (. לפחותק"ג/מ"ק  1000ות גבוהה )צפיפ

 פק הלוחות. פרטי הביצוע יהיו בהתאם להוראות ומפרטי היצרן/ס

 . ויט ראת התאמתם למפיצרן ספק הלוחות יבצע פיקוח צמוד אחר התקנת הלוחות ויאשר בכתב 
 

ירות אלו הפנים של ק ניתן שמעטפתמתועשת / מתועשת למחצה, ים בשיטה הבוצעקירות החוץ מיה, כאשר בבניה רוו :קירות חוץ 

בידוד ": 1045נטית לרבות בת"י בעמידה בתקינה הרלהכל בכפוף ל או בלוק תאי.בלוק בטון עשויה מלוחות גבס, בלוקי גבס,  התהי

 "כעמידים למים" או מבלוקי בטון.  ע"י היצרן דריםהקירות בבלוקים המוג ויבנמקרה  רחצה בכל בחדרי ,הרבכל מק(. " םיתרמי של בניינ 
 

 :תקרות/גמר קירות ( 2)

 בהתאם הבניה של הקירות. במרחב המוגן הגמר יהיהו בהתאם לחומר + צבע אקרילי א טיח : בבניה קונבנציונלית יהיה, הקירותר גמ

 : לבן. גוון  .לי ירקא+ צבע  העורף  הנחיות פקודל

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

 : לבן. גוון  .אקרילי ללא חיפוי(: צבע )בתחום קירות בחדרי רחצה ושירותיםגמר 
 

 :גמר קירות במרפסות

 שלום נוסף.  ת אלכלל החזיתות לגמר הקירות במרפסות יהיה כדוגמת 

או בנוי   הרלבנטייםדרישות התקנים אלומיניום משולב עם זכוכית התואמת לרת(. מעקה ע אח)באם לא נקב :המרפסות עיצוב מעקות

 כדוגמת החזית. 

 . התקנים הישראלי  ו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון כל צבעי התקרות וקירות פנים יהי 

 

   :ריצוף ( 3) 

 שות התקינה והחקיקה הרלבנטיות. העומד בדריא'  )גרניט פורצלן(, סוגן צלותקנו אריחים מסוג פורי  הרחדרים בדיות המערכלכל  

 וין בגמר הקירות חיפוי קשיח. ס"מ לפחות, אלא אם כן צ 7ה קף הקירות מחומר הריצוף בגובכלול שיפולים בכל היוף יהריצ

  .צורך בשיפוליםבמקומות בהם קיר החוץ מחופה בחיפוי קשיח אין 

ם מכל סדרה התואמים  דוגמאות/גווני 3-סדרות של ריצוף ו 4כל הפחות, ה, ליצוף, המוכר יציג לקונל מידת אריח, המיועד לרכל

 ת אחד מהם בגוון בהיר ניטרלי. מאות/גוונים נפוצים ושכיחים בשימוש בדירות מגורים, לפחולדוג

מילוי  ה )לבין שני גוונים של רובהמוכר יציג לקונה בחירה   .(LAPPATO" )לקיתלפחות אחת מבין הסדרות תהיה בגימור "מבריק ח

 .אפור כהה ר והאחרת בגווןאפור בהי אחת בגווןפוגות, בין אריחים(.  -ים מישק

  ספקה )עפ"י אישור והצהרת הספק( ו ניתן לאאינ   ס"מ  45/45במידה ואריח לריצוף במידות    
 לן:כמפורט לה  לופי נוספת או מידות אריח ח חייב להציע לקונה סדרה   ה י הי אולם   ות אלו המוכר יהיה פטור מהצגת אריח במיד

   טת המוכר( : )הבחירה בין החלופות היא להחל   

 .במידות חלופיות בנוסף אריח     א. 

 סדרות של ריצוף   5ר יציג לקונה, לכל הפחות,  כו מ הל מידת אריח,  לכ  מידת אריח המיועד לריצוף, כלומר לכל     סדרה נוספת של ריצוף   ב.   

 יר ניטרלי;לפחות אחד מהם בגוון בה בשימוש בדירות מגורים,    נים התואמים לדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים גווות/ דוגמא  3-ו           
יט גרנ)   פורצלן ג  ם מסו י חי ר א.  סוג א'   . מ ס"   60/60במידות  אריחים  (: סותומרפ שירותים,)למעט חדרי רחצה  בכל הדירהריצוף  -

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

מסוג   סוג א'. אריחים ס"מ.    25/33ס"מ,    33/33ס"מ,    45/45 לבחירת הדייר ממידות : שירותמרפסת שירותים//י רחצהדרריצוף בח - 

 בחדרי  -  החלקה ת התנגדות ל נטיות ובדרגב התקינה והחקיקה הרל ודרישות    2279  העומד בדרישות ת"י  . ( ן גרניט פורצל)   ן פורצל

 .לפחות   R-9בשירותים    , לפחות   R-11וברצפת תא מקלחת   , לפחות   R-10  רחצה 

. ( ניט פורצלן ר ג)   פורצלן סוג  יחים מא'. אר  סוג ס"מ.    25/33ס"מ,    33/33ס"מ,    45/45  לבחירת הדייר ממידות  :שמש תבמרפסריצוף  -

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

 מוכר. עפ"י בחירת ה  אריחים במידות (: שהוצמד ככלדירתי או ) ריצוף במחסן  -

 

 

 



 מותנה בהיתר בניה 
נויים רק מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפו  ו   ף לשי י  ת התכנון ע"י רשו

 

                       ______ ___ __                                            _ ___________ 
 חתימת המוכר                                                             חתימת הקונה           

 

, ג' ב'נספחים א',    

 30  מתוך  13 'עמ 07.10.2021תאריך: / 12משהב"ש מהדורה  -מפרט מכר למשתכן  /  *C2  גם ד  /חדרים   5ת דיר /205,206מגרשים באר יעקב    בע"מ/רבט זוהר וצפריר ש ניה/ות הבמסד לאיכ 

 

  קירות:חיפוי  ( 4) 

דוגמאות/גוונים מכל סדרה התואמים   3-סדרות של ריצוף ו 4 הפחות, לכל לקונה,ד לחיפוי, המוכר יציג ריח, המיועלכל מידת א  

 ניטרלי. וון בהיר גוונים נפוצים ושכיחים בשימוש בדירות מגורים, לפחות אחד מהם בגלדוגמאות/

לוי  )למירובה  גוונים של 3נה בחירה בין ציג לקוהמוכר י(.  LAPPATOבגימור "מבריק חלקית" ) ן הסדרות תהיהלפחות אחת מבי  

 .בהיר, אפור כהה ולבןאפור  ניםפוגות, בין אריחים( בגוו – םיקמיש

 

בהסכמת  , רשאי להציעהמוכר יהא ס"מ.    30/60ת  במידו .  ( גרניט פורצלן )   פורצלן סוג א'. אריחים מסוג   :שירותיםו רחצה  י /דרחב -

 ס"מ ללא שינוי במחיר הדירה.  33X33ס"מ,  20X50פות ות נוסבמיד וכן , אריחים במידות דומות למפורט הקונה

  -מעל החיפוי ועד לתקרה . לפחות ף הדלתשינוי מהמחיר עד גובה משקובמידות לבחירת הקונה ללא  בחדר/י רחצה חיפוי קירות

 י. בע אקרילטיח + צ

 אקרילי.   ע ב ירות: טיח + צ בקו   וי החיפ מעל  מ'.  1.50פוי קירות במידות כמפורט בחדרי הרחצה עד גובה  ם חירותייבחדר הש

ס"מ לפחות לכל אורך משטח   60בגובה  ת החברה.  אריחי קרמיקה )רגיל או פורצלן( סוג א' במידות לפי החלט:  מטבחחיפוי ב - 

יפוי ל החון ש חיפוי קירות תואם מאחורי התנור וסביבו בקו הסף העלי  -  BIהתנור אינו ביחידת  אשר .  כ ( העבודה )מעל ארון תחתון 

  על הריצוף(. מעל החיפוי ובקירות: טיח + צבע אקרילי. מ' מ  1.50  ה ב ו ועד הרצפה )ג קרמי ה 

 מובנית כולל בידוד אקוסטי וחיפוי קרמיקה זהה לגמר הקירות.  סגירהע לצנרת גלויה תבוצ

 ימעבר מים לחלקיעת למנ םינטי בהרל י הוראות כל דין ולפי דרישות התקניםרים רטובים יאטמו לפהרצפות והנקזים באזוות, הקיר 

 חדרים סמוכים. ו/או  ייןנב

 

  הערות:

 דין ולפי דרישות התקנים הרלבנטיים למניעת מעבר ה ת טמו לפי הוראוייא םרטוביים ההקירות, הרצפות והנקזים באזור איטום:

 . מוכים. מים לחלקי בניין/חדרים ס  

 . ס"מ 2 -עד כייתכן הפרש של  ,חללים סמוכיםבין ל  ומרפסת שרות, בכניסה לדירה, חדרי רחצה, ממ"ד – הפרשי מפלסים

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

 ובה "אריחים שלמים". ג עדלפחות, או לה צוין בטבלגובה המעד גובה חיפוי הקירות יעשה   - חיפוי קירות 

  . ה ר ב ח , לפי החלטת ה ס"מ   60  -מ   פחות   ן באם יש פינות קמורות שאורכ   , PVCיל אלומיניום או  נות מפרופ יבוצעו פי   –פרופיל פינות בחיפוי  

 הריצוף בדירה.  שלבצע ליטוש ו/או הברקה תלא החברה דגש כי ת ספק יולמניע - ליטוש/הברקה 

 נית המכר, וככל שתותקן   בכלל, בתוכ במדויק ו/או ,תסומן חברה, מובהר כי לא בהכרחלפי החלטת הבאם תותקן, – , קורה/ותהרגולפ 

  נון האדריכל.ו/או משולב, לפי תכם ניוי מולו/או א פלדה וו/א ו בטוןא/ו עץמ תהיה עשויה        

 למערכות ופים, בגב ארון מטבח, ארונותלי קירות וחזיתות מח בשו למעטס"מ לפחות,  7בגובה   ,)פנלים( מחומר הריצוף  –שיפולים 

 א קיטום פינות )גרונג(. יפוי ושיפולים, ללואזורים טכניים. ח

נדרש   לריצוף טראצו לפחות. מ"מ 3של  אריחים )פוגות( ביצוע מרווח ביןנדרש י, ופ יחנים לריצוף וקת ת ה ישודר לפי – מרווחים )פוגות(

 ת.מ"מ לפחו 1 מרווח של

 

 (במפרט מכר זהאו בסעיף אחר צוין כך בטבלה  סות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק אםנים לגביהם יש התייח)מובהר כי ציוד ומתק

 

 ארונות: 3.3

   תחתון: מטבחארון    3.3.1

ם  הכנה לכיריי ,להתקנה שטוחה של הכיור פתח המתאים פים, תושבת לכיור, חיתוךיכלול דלתות, מגירות, מד ןו רהא -

 להצתה(, הכנה למדיח כלים. נקודת גז לבישול ונקודת חשמל קנה שטוחה, פתח מתאים להת )תושבות וחיתוך מובנות

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

  צוף. "מ מעל פני הריס 90-דה יהיה כשטח העבומ של גובה סף עליון •

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

 הארון.

 מ"מ לפחות. 17-18בעובי ו מעץ לבוד )סנדוויץ( גוף הארון והמדפים יהי •



 מותנה בהיתר בניה 
נויים רק מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפו  ו   ף לשי י  ת התכנון ע"י רשו

 

                       ______ ___ __                                            _ ___________ 
 חתימת המוכר                                                             חתימת הקונה           

 

, ג' ב'נספחים א',    

 30  מתוך  14 'עמ 07.10.2021תאריך: / 12משהב"ש מהדורה  -מפרט מכר למשתכן  /  *C2  גם ד  /חדרים   5ת דיר /205,206מגרשים באר יעקב    בע"מ/רבט זוהר וצפריר ש ניה/ות הבמסד לאיכ 

 

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

 לוחות פוסטפורמינג.   / MDFוד )סנדוויץ( /נה עשויות מעץ לבדלתות הארון תהיי •

סילות  לפחות, לכל גובהו ולכל עומקו. המגירות תהיינה בעלות מ מס" 60רוחב חידת מגירות בהארון יכלול י •

 טלסקופיות ממתכת. 

תרונות מכניים  ארון, יותקנו פהפינה של ה תדלא יותר. ביחי רש ואם נד לבד,ארון המטבח התחתון יכלול פינה אחת ב •

 נשלף כדוגמת מג'יק קורנר או שווה ערך.  לאחסון

 בהתאם לרכיבים המפורטים להלן: רונות המטבח יהיו יפוי אסוגי צ    -

 פורמינג. ידיות מתכת.פוסט ציפוי חיצוני: פורמייקה / •

 . רמייקהו פוציפוי פנימי וגמר מדפים: מלמין א •

 ונים שיציג המוכר ו/או הספקים שיבחר המוכר כמפורט להלן:מתוך סוגים וגולבחירת הקונה  ניו יהיווו וג  סוגי הציפוי   -

בצבע לבן ואחד מהם בגוון  גוונים שונים לבחירה, אחד מהם  5הציג בפני הקונה לפחות פוי חיצוני: על המוכר ליצ •

 ניטרלי. 

  ציפוי פנימי: בגוון לבן. •

. החליט הדייר שלא להתקינם, על המוכר להחלטת הקונהם ארון תחתון הינמובנים ב 'וכול מדיח, תנור  ש נהתק ן והתכנו -

 אללדפים, במקומות שיועדו להתקנת הכלים החשמליים המובנים )בשלמותו, לרבות דלתות ומלספק את ארון המטבח 

 חללים( לרבות ההכנות הנדרשות. 

 ;שךראה הערה בהמ מידות: ( 1)  

 

בעובי לא פחות  לבחירת הקונה משטח עבודהן יותקן ארון התחתולכל אורך ה ור:תחתון: תיא חב ה מעל ארון מטעבודמשטח 

לפי העניין(,   1,2קים )חל 4440 דרישות ת"י ל ונהמת אבן קיסר או שווה ערך(, העאו פולימרית )כדוג טבעיתמאבן  ס"מ 2-מ

  בהיקף המשטחתקנה שטוחה של כיור. לה םאת והמשטח ייקפם. כל הונות בהאר ס"מ ביחס לחזית 2עם שוליים בהבלטה של 

עם עיבוד בחזית  נט מוגבהי להעדיף התקנה ללא קשאריותקן קנט עליון מוגבה שאופן עיבודו יקבע ע"י המוכר )הקונה 

 . לא יינתן זיכוי בגין אי ביצוע זה(. חבכל היקף המשטכולל אף מים  ,המשטח ככל הנדרש

גוונים   3ציג בפני הקונה י המוכרל ידו. הספק/ים שיבחר/ו ע צגו ע"י המוכר ו/אות שיוואמג מגוון  דותוך ה מנורת הק לבחי גוון:

  וח בודד אחד(.אבן קיסר יהיו בהדבקה ולא לאבן טבעית או לוחות ה )טרלי. ם אלו יהיה בהיר ניגווניאחד מ, ולפחות

  

 אין.ארון מטבח עליון:  3.3.2 

מ"א ארון   1להמיר עד יהיה רשאי להציע לדייר ן המטבח הספציפי המוכר נותכל מעלה, בהתאמהו יםחדר 4.5ות בדיר: הערה

 א. "מ 2מ"א ואורך המטבח העליון יהיה  5ן יהא ון המטבח התחתוכלומר, אורך ארח עליון. מ"א ארון מטב 2 -מטבח תחתון ב

 ן: רט להלכמפוהחליט הקונה לקבל את הצעת המוכר יתוכנן הארון העליון 

 פינות. והמשכי ללא ף י הארון יהיה רצ  •

  נאיובת ס"מ 60ן עליון יהיה ס"מ לפחות. ניתן שגובה ארו 30ס"מ לפחות ועומקו  75רון העליון יהיה של הא גובהו  •

 (. הפשפתיחת הארונות העליונים תהיה כלפי מעלה )מגנון קל

 ארון מטבח עליון יכלול לפחות מדף אחד לכל אורכו.  •

 התחתון.בי ארון המטבח רישות המפרט לגבהתאם לד היה יהמטבח העליון  ן רויפוי אה וצמבנ  •

     .ספח ג'ראה נ :ללה, החיפוי , הסוהכיור , משטח העבודה,המטבח ארונותמחיר לזיכוי בעד 

 

(, וויץ'סנד)לבוד  עץ מ עשויתחתון   ארון שירותים(, יותקןהבדירה )למעט בחדר  רחצה יחדרבכל אחד מ אחרים )ציין(:ארונות  3.3.3 

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

 משולב בכיור.  ניאו קוורץ /מחרס / שיש  חלידים, משטח עבודה אינטגרליצירים בלתי מ דלתות, מדפים,   

     אין. :ההרחצארון  בעד  מחיר לזיכוי                    
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    :תרו עה

מחושבת פעמיים   מידת אורך הארון התחתון תימדד לאורך קיר המטבח. פינה. מטר אורך 6 תחתון  מטבח ארון  אורך מדידת (1)

 .באורך הארונות יכללו  שולבים בתוך הארונותמהמקרר( )למעט  ו"בכיריים וכי למדיח, תנור, םהמיועדי  חללים רון.באורך הא

קיימים   כי יתכן ובקיר שבגב ארונות המטבח בחשבון לקחת  ח וביצוע עצמי, על הקונהבטמ הבמקרה של זיכוי עבור ארונות  (2)

 צורך תחזוקה.ים אלו ל/חלפת פים. יש לאפשר גישהפתח/י גישה לקולטן/ים משות

 .הקונה להחלטת נתונה תחתון  בארון  מובנים 'וכו  רתנו  ,חימד של תקנההארון לצורך ה כנון ת (3)

 שיועדו  במקומות דלתות ומדפים, לרבות, ו מותבשל המטבח ארון  לספק את המוכר לע ,להתקינם שלא הקונה החליט -

 .דרשותהנ תו ההכנ ותרבול ( חללים ללא (המובנים הכלים החשמליים להתקנת

 .החברה את הרוכשבו תנחה ם שהחברה תקבע ובמועד מני ז וחו על פי הלבאחריות הקונה לדווח על בחירות

 

 מיתקנים לתליית כביסה:  3.4

 לתליית כביסה. סת השירות יותקן מתקן חיצוני רפממ

               חבלי כביסה 5ס"מ,  160מלי של ימינ באורךים  וגלגל (וונות ולמגמתכת ) בעל זרועות: )קטנה( מיתקן לתליית כביסה      3.4.1

ס"מ   120-מ תחפס"מ ובתנאי שיותקן מתקן מתרומם שאורכו לא י 160-שאורך המתקן יהיה קטן מתן ני ק.טימפלס

 ס"מ.  800-לי הכביסה לא יפחת מוהאורך המצטבר של חב

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

  . ס"מ 160חבלי כביסה באורך מינימלי של  5ר. המתקן יכלול לפחות יב ומקובע לקיצי  יהיההמתקן   

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

 ו למשטח מרוצף.ו/א ן טובע למשטח בממתכת מגולוונת. המתקן יהיה יציב ומקום או מיניומאלו ועות מתקפלותרז

 . UVבכל המתקנים החבלים יהיו איכותיים, עמידים לקרינת  3.4.3

ית בתחת ס"מ. 60-. עומק הנישה לתליית כביסה לא יפחת מ5100"י מס' מיד העומד בתיהיה מחומר עמסתור כביסה:  3.4.4

 המשטח של פלס עליוןין. מניהבל הגשם שהפרדה מבטון שינוקז למערכת איסוף מי  משטח יותקן יסהל מסתור כבכ

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

 .מ"ר לתליית כביסה 1.7י של הכביסה ובתנאי שיישמר שטח פנו  תן לשלב מערכות טכניות במסתוריינ 3.4.5

 

 

  .שךהמנוספות ב . ראה גם הערות)מידות בס"מ(  ים בדירהיסותר ונות, חל דלתותרשימת  – 3טבלה מס'  3.5

 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

חומר )עץ 
ומיניום/  לא
 כת/ אחר( מת

יר  סוג פתיחה )צ
רר/  כע"כ(/ נג 
 אחר(

כמות ומידת  
  הפתח

 רוחב( )גובה/ 

חומר )עץ 
ומיניום/  אל
 כת/ אחר( מת

ה  פתיחסוג 
כ/  כע"/יר)צ

 נגרר/כיס/אחר( 

כמות ומידת  
  הפתח

 ( ה/ רוחבוב)ג

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 חומר שלבים 
סוג פתיחה)ציר/  

כ.ע.כ/נגרר/  
 לי/אחר( מכיס/חש

 כניסה 

1 

 ה רגילציר  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 105/210-כ

 חדר דיור 

1 

 כ כ.ע. רר  גנ אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי

 ניידגיבוי  לל כו 
 260/225 -כ --- 260/225 -כ

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

ע.כ  .נגרר כ אלומ' מזוגג   

--- 

--- --- --- 

 --- 120/120-כ ---

חדר שינה  
 1הורים 

1 

 ילה ציר רג עץ

1 

 .כ נגרר כ.ע  אלומ' מזוגג 

1 

 נייד ה ילגל ' אלומ אלומ' 

 140/120-כ 140/120-כ 80/210-כ
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 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 )גובה/ רוחב(  

חומר )עץ 
ומיניום/  לא
 כת/ אחר( מת

יר  סוג פתיחה )צ
רר/  כע"כ(/ נג 
 אחר(

כמות ומידת  
  הפתח

 רוחב( )גובה/ 

חומר )עץ 
ומיניום/  אל
 כת/ אחר( מת

ה  פתיחסוג 
כ/  כע"/יר)צ

 נגרר/כיס/אחר( 

כמות ומידת  
  הפתח

 ( ה/ רוחבוב)ג

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  
 מתכת/ אחר( 

 חומר שלבים 
סוג פתיחה)ציר/  

כ.ע.כ/נגרר/  
 לי/אחר( מכיס/חש

 ממ"ד  
  משמש)

 כחדר  
 ( 2 שינה

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
ציר )רגילה(.  
 פתיחה חוץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
חיות  נלפי ה
 ג"א ה

1 

 .  .ככ.ע נגרר   אלומ'  אלומ' 

 100/100 -כ 100/100-כ 80/210 -כ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
לפי   לכיס   יסים, הנגררתרס דף ו ז, הגד ג כנף אחת, פלדה נ

          .הנחיות הג"א 
--- --- 

 3חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 140/120-כ 140/120-כ 80/210-כ

 4חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 .כ כ.ע   נגרר אלומ' מזוגג 

1 

 דניי לה גלי  אלומ'  אלומ' 

 140/120-כ 140/120-כ 80/210-כ

רחצה   .ח
 כללי

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 ציר רגילה 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

 --- --- 80/210-כ

ח. רחצה  
 הורים

1 
 +  ץע 

 אור  -צוהר/צו 
 ציר רגילה 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 60/100-כ 70/210-כ

שירותי  
 אורחים

1 
 +  ץע 

 אור  -צוהר/צו 
 ציר רגילה 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/210-כ

מרפסת  
 שרות 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  ומ' מזוגג לא

1 

 כ.ע.כ  נגרר   ' אלומ אלומ' 

 170/105-כ 170/105-כ 80/210-כ

 י  רתדי מחסן
)ככל  

 שהוצמד(

 ח עץ/פ 1
לפי החלטת  

 ברההח
 ציר רגילה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 90/200 -כ

 

 : ואחרות טבלהל ערותה

 יגררנמשתפלת,  לה+רגיפתיחה =  )דרייקיפ(סב נטוי יחה משתפלת )נטוי(, = פתקיפ = סוג פתיחה, רגילה רי צ  = אלומיניום,אלומ'  :ביאורי מילים .א

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

   .יו/או חשמל )ידני( באמצעות רצועה

 תות/הדל ת בדירה תתאים לסה"ככלליבד שהכמות הבלו בטבלהשל אחד מחדרים  רבתיאוחדרים יכולות להופיע , משותפים לשני דלתות/חלונות . ב

 ות בטבלה. צוינחלונות המ

ם הננעלים  יידלת מגן מפלדה לכניסה ראשית )ביטחון( בעלת מערכת בריחים חבותהיה בהתאם למפורט להלן:  -ם י ר ו גמלדירת ה כניסההדלת  .ג

  צהעינית הצנוסף, ימי  סגר בטחון פנ  להלן: פורטוכמ 5044מס'  התואמת לתקן ישראלים ומופעלים על ידי מנגנון גליל לפחות בארבעה כיווני

ה משקוף בניה מפלד .תחתון, מעצור דלת ומספר דירה מברשת סף  , נעה ו"רוזטות"ידית נדר,  מגן צילי ,םי מערכות ציר, (סקופיתטלפנורמית/)

 ון לפי בחירת המוכר. וגו  יסה תהיה בגמרחות. כנף הדלת והמשקוף יהיו בצביעה בתנור. דלת הכנמ"מ לפ  1.25מגולוונת בעובי של 

על  23הכניסה לחדרים תהיינה דלתות לבודות בהתאם לתקן ישראלי מס'  תות לד בהתאם למפורט להלן:ורים יהיו המג הפנים בדירתות דלת .ד

  כנף  ס"מ לפחות. 7 כללו התקנת קנט מחומר עמיד למים בתחתית הדלת בגובההדלתות תהיינה עמידות למים וי ה.חלקיו ובפתיחת ציר רגיל

חוזק, אקוסטיקה, קיים,  –היבט תפקודי אחר שווה ערך בכל   יולוי פלקסבורד ו/או מיגרת עם מילל מסוחות מודבקים עתי ללת תהיה עשויה משהד
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 –דבקים צדדים לפחות. כנף הדלת לרבות לוחות וה 3-( מצופה ב)קנט –והמשקוף. היקף כנף הדלת ת אחר. צירים יותקנו בהתאמה לסוג הדל

וידיות מתכת משני הצדדים.  ת במים, עם מנעולו דימעצוני מתועש המתאים לבציפוי חי ה אוורמייקבע או בפה בציהי גמר הדלתות:ים. ם למעמידי

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

: יהיה  גוון דלתות הפניםנף הדלת. כב רוא -פנוי" וצוהר/צו-וסי דמוי "תפיבוברותים, מנעול סוהשי רי האמבטיה, המקלחת בחד יה עמיד למים.יה

רה  אפשרויות שונות לבחי 3בפני הקונה  ם שיבחר המוכר. על המוכר להציגקיבהתאם לבחירת הקונה מתוך דוגמאות שיציגו המוכר ו/או הספ

 לבן.וון חת מהן היא בגלפחות, אשר א

המורכבים משני לוחות , לפי דרישות התקן רגיל/בטיחותי( Double Glazingכפול ) יגוג שקוף ז ם עםיניואלומ : חלונות מסוג מ"ד()למעט מחלונות  .ה

קן ו תתהם יהיו בעלי החלונות ורכיבי. (מ"מ 6עם מרווח אויר של , הצדדים משני לפחותמ"מ  4 )זיגוג בעובי םזכוכית עם מרווח אוויר ביניה

, מנגנוני פתיחה ונעילה. החלונות יותקנו על ידי מתקין  ות מובנותדיי ,םצירים, גלגלי ,EPDM אטמי גומי גוג,כללם: סרגלי זי, ובואביזרים מקוריים

לומיניום וג איהיה חלון מס :בממ"ד. חלון וג אלומיניום מזוגג ונגרר כנף על כנף יהיה בעל ויטרינה, מס: ר הדיורחדחלון  מורשה מטעם היצרן.

   .העדכניות העורף  פקוד וראותם להבהתא, נגרר לדהנף פם כמזוגג ע

 .אחת רשת לכנף  כהכנה במסילה נוסף  נתיב יותקן ההזזה בכל חלונות. אין :תו תשר .ו

 . ו בעלי תריסיםלפי הקיים בתיאור הדירה( יהיהכל חדר רחצה ומטבח ) ה, חדר שירותים,מעט חדרי אמבטיל פתחי הדירה, :תריסים . ז

 מי בין השלבים לאטימה מוגברת. עובי הפחמוקצף כולל אטם גו ןת יניום במילוי פוליאורם פח אלומישוייו שלבי התריס עיהי  ריסי גלילה או הזזהתב 

 ן פתיחה ידני. ס גלילה עם שלבי תריס כנ"ל עם מנגנון חשמלי ומנגנו . בחדר דיור יורכב ארגז תרי צרןהייהיה בהתאם למידות הפתח והוראות 

במטבחים הפונים למרפסת שירות גם  יר החוץ, לרבות וו לא  רבחים ללא אוורור ישיטריים ובמטסני ת, בחדריםשירו חדריב - לאוויר החוץ  רוראוו  .ח

 יר החוץ לרבות רפפת כיסוי. נור מצויד במאוורר מכני עד לקיצ יבוצעאם איננה סגורה בתריס ו/או בחלון,  

בים בזיגוג המשול םיחיתכן פת האלומיניום.יועץ  ו/או יכלפ"י תכנון האדר ן, עפרופיל, גווה דגם .םיניועשויים אלומ םמסגרות החלונות והתריסי  .ט

 . מחסום, ו/או קירות מסךקבוע המשמש כמעקה/

 "(, לפי תכנון האדריכל.קופה או עמומה )"חלבש ,בטיחותיתזכוכית  תותקן ות(,ונ)באם יש חלושירותים רחצה בחדרי  . י 

ודרישות כיבוי    הנחיות יועץ הבטיחות לפי    , ת ו ע ו או רפפות קב / ו   בדלת   ו/או סבכה   מכני ו/או אוורור  ן  חלו   ( יעשה באמצעות מחסן   נרכש ככל ש )   המחסן   אוורור  . יא 

 . אש 

  בטחון/אש.דירות בקומת קרקע יתכן ויותקנו דלתות חיות רשות הכבאות, בכניסה להנ יפלדלת כניסה לדירה/ות בקומת היציאה מהבניין:  .יב

  ., אין לקבוע סורג קבועבקומה(  םיריי אמור לשמש את כלל הד)בחרום  תיקומ כפתח חילוץ כרזהמו בדירה ו/או חלון "דממון חלב -ח חילוץ תפ .יג

 לון/תריס, לרבות סוג הפתיחה וכיון הפתיחה.ויים במידות הפתח, סוג החו שינ כנית "פתח חילוץ"בפתח שיוכרז ע"י הרשויות המוסמכות כ בנוסף,

 2 -וף הממ"ד גבוהים כיצר ו תלסף הדחיצונית.  ,נגררת/חתן הינה דלת פלדה אטומה, הנפתדלת כניסה למרחב מוג :רףפיקוד העו שות לפי דרי  .יד

חסומים   וגלים בקוטרים שונים,פתחי אוורור מע  ניום + זיגוג וכןלכיס. חלון אלומי  תהנגרר ס"מ מעל מפלס הדירה. חלון פלדה כנף אחת, 

הפרעה   רוצ תירור  וופתח האוליד ע"ג הקיר   ,פיקוד העורף(לפי הנחיות )אויר סינון   מערכת התקנת רוק.בדיסקאות פלדה )פלנצ'(, וניתנים לפ

תקינתו והתקנתו  ש הרימתקן הסינון, ע"י החברה יודגש שבאם סופק  (.2010)תקנות הג"א מאי  מקומית. מידות המערכת לפי מידות היצרן.

  עורף.ה פיקוד שהוסמכו לכך ע"י נות ואטימות נוספת ע"י הגורמיםבדיקת תקי כש, יחייב הרו ע"ירוקו יפלכן אושרו ע"י פיקוד העורף, ו ו נבדק

ל התואם פרט המכר לבין הביצוע בפועל יגבר הביצוע בפועו במלמניעת ספק יודגש כי בכל מקרה של סתירה בין המצוין בתוכניות המכר ו/א

 ות של פיקוד העורף.הנחיות מעודכנ 

אביזרים   הצורך בהתקנתעקב , "ונט"ים מבטאות מידות פתחאינן ומשוערות בס"מ, בניה דות , הינן מי3מס' טבלה ות בהמידות המפורט – מידות . טו

  מסך ינות/קירותני דלתות/ חלונות/ויטר של מלב ,פרופילים היקפיים למיניהםמשקופים ו ןת וככגון: מלבנים סמויים ו/או מסגרות סמויומשלימים 

   ה.והבני בתקנות התכנוןרש כנדלפתחים אלו  ממידות/שטח,חת לא יפ יםתחים המתקבלל הפבכל מקרה גוד .)לפי הענין(

 



 מותנה בהיתר בניה 
נויים רק מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפו  ו   ף לשי י  ת התכנון ע"י רשו

 

                       ______ ___ __                                            _ ___________ 
 חתימת המוכר                                                             חתימת הקונה           

 

, ג' ב'נספחים א',    
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 ה זו.טבל ראה גם הערות לאחר - מתקני תברואה וכלים סניטרים בדירה – 4טבלה מס'  3.6
 

 מיתקן
 מיקום 

 שרותי אורחים  מטבח 
 הורים  צהחדר רח

 )מקלחת(
 רחצה כלליחדר 

 )אמבטיה( 
מרפסת 

 שרות
 אחר

   מטבח כיור
 דת/כפולה( )בוד

דות  מי 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- --- ראה הערה )א( 

 --- --- --- --- --- א'  סוג 

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

 כיור רחצה 

ות  מיד
 )בס"מ(

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

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

 --- --- יןא אין --- --- י ₪  זיכו 

 כיור לנטילת ידיים 
 '( ג'( )א)

מידות  
 )בס"מ(

 --- --- --- --- ראה הערה )א(  ---

 --- --- --- --- א'  --- סוג 

 --- --- --- --- אין --- זיכוי ₪  

וארגז  אסלה
 )ב'( שטיפה

ידות  מ
 )בס"מ(

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

 --- --- א'  א'  א'  --- סוג 

 --- --- אין  אין  אין  --- זיכוי ₪  

 ט/ אמב

 )ב'( חתלמק

מידות  
 )בס"מ(

--- --- 
 מקלחת

 (בראה הערה )
 אמבטיה 

 (בראה הערה )
--- --- 

 --- --- סוג 
 ריצוף משופע 

 )מקלחת(
אמבטיה  א' )

 ( אקרילית או פח
--- --- 

 --- --- אין --- --- --- זיכוי ₪  

רים  למים קוללה ס
 יור,כחמים ל/

 )ג() ד( מהמשטח

 --- --- (גראה הערה ) (גה הערה )אר (ג) ראה הערה  (גראה הערה ) דגם 

 --- --- א'  א'  א'  א'  סוג 

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

סוללה לאמבטיה 
 )ה( מים קרים וחמיםל

 --- --- (ג)הערה ראה  --- --- --- דגם

 --- --- א'  --- --- --- סוג 

 --- --- ח ג'פראה נס --- --- --- זיכוי ₪  

סוללה למקלחת 
 )ה( למים קרים וחמים

 --- --- --- (גראה הערה ) --- --- דגם

 --- --- --- א'  --- --- סוג 

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

ה כביס מכונתל )קרים( חיבור מים
 )ז(נת חשמלוהז  לניקוזר חיבו 

 --- יש  --- --- --- ---

  לשרוול יתנן חיצו בדופ 4תח "פ
, )ז(מייבש כביסהמ  פליטת אדים

תריס הגנה  הזנת חשמל, כולל 
 . הסגירומשקולת 

 --- יש  --- --- --- ---
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 מיתקן
 מיקום 

 שרותי אורחים  מטבח 
 הורים  צהחדר רח

 )מקלחת(
 רחצה כלליחדר 

 )אמבטיה( 
מרפסת 

 שרות
 אחר

לחיבור  וניקוז, חיבור למים הכנה 
 )ח( ליםמדיח כ

ההכנה משולבת בניקוז כיור  )
 .(המטבח

 --- --- --- --- --- יש 

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

 --- --- --- --- --- 1 )הכנה(  )י(קודת גז לבישולנ

 --- --- --- --- --- --- כנה()ה )י(מים נקודת גז לחימום

 

 : ותואחר טבלהל ערותה

 שה(.הרכי  בטבלה, או במסמך אחר שצורף להסכם  צוין אם בפועל רק ב)הקיים 

קערה ס"מ או  40/60בודדת במידות קערת מטבח  -קונה: הבחירת וכר יציג לטבח תותקן קערת מטבח בהתקנה שטוחה. המ : במיור מטבחכ (א)

במידות לפי   חצה שולחני )אינטגרלי(:כיור ר .גרניט/נירוסטהסילי קוורץ/קוורץ  : חרס/לבחירת הקונההקערה  חומר. ס"מ 80/46 במידות כפולה

 . ס"מ 25/40ות דבמי .סחר : (שהב"שבאם נדרש בהנחיות מ) כיור נטילת ידיים ע"י החברה. שיבחר פק,ס/היצרן

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

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

 מ הומוגני, בעלת חיזוק היקפי, שלד עץ עם ציפוי פוליאסטר.  "מ 3.5  רילי בעוביתהיה מחומר אקהאמבטיה ס"מ.  70/170ות במיד אמבטיה:

  צופה אמאייל.מ"מ לפחות מ 2.5בעובי לחילופין מפח  .ת תמיכה מפרופילי ברזל מגלווןומיטמילוי עץ בפינות  

 המשטח  לניקוז יםעשיפו םע 2272 י"ת בדרישות העומד בגמר ,דין כל בהוראות הנדרש פי על המידותמ פחתי לא המקלחתתא  שטח מקלחת:

 )לא תותר התקנת אגנית כחלופה למשטח משופע במקלחת(.

 ית אחת( זרת יד ים בע)ויסות מים חמים/קר מנגנון קרמי דו כמותידגם מערבל /מיקסר בעל יהיו בציפוי כרום ניקל,  וחמים לות למים קריםהסולכל   (ג)

 דים בכל דרישות התקינה הרלוונטית בארץ.מים העולמים חמ ותסדר 3לבחירת הקונה מתוך לו "חסכמים". ויכל

המטבח יהיה מסוג העבודה או הכיור. ברז פרח והם ימוקמו על מישור משטח -ם מדגמים מיקסברזייותקנו  בכיורי הרחצה ובכיור המטבח -

  מ.ס" 15עומק ס"מ  15. מידות ברז רחצה תהיינה גובה ס"מ 25גובה  ס"מ, 20ומק ברז נשלף במידות להלן. ע

 . יקלבציפוי כרום נ , מערבל מיקסרדגם:  :(באם נדרש בהנחיות משהב"ש) רז נטילת ידייםב -

 מוט כוונן,לה מתכולל צינור שרשורי, מת מיקס מהקיר, ,דרך( 3רב דרך )אינטרפוץ  - תותקן סוללה למים חמים וקרים :מקלחתה בתא -

  בקוטר ס"מ וראש מקלחת 30פין ולפי בחירת הדייר, זרוע מהקיר באורך ולחילו את ומזלף. ס"מ לפחו 60לסקופי ומוביל אנכי באורך החלקה ט

 "מ.  ס 15

ט  ונן מו מתכו ת למילוי האמבטיה וכן צינור שרשורי, מתלהיר, הכוללת יציאה תחתיתותקן סוללה למים חמים וקרים, מיקס מהק  :בטיהבאמ -

 מזלף.ס"מ לפחות ו 60ופי ומוביל אנכי באורך החלקה טלסק

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

 .לבן :גוון הקבועות (ה)

 וניתבדופן חיצ  4"פתח , חשמל : הזנתהכנה למייבש כביסה קוז, הזנת חשמל.מים )קרים(, חיבור לני נקודת  :הכנת חיבור למכונת כביסה כוללת (ו)

 .ומשקולת סגירה  ס הגנה, כולל תריכביסההמייבש מ פליטת אדים לשרוול

 ת המטבח.קער  ברז והכנה לחיבור לביוב, ולסיפוןלמדיח כלים כוללת:  הכנה (ז)

 אביזרי קצה. , צנרת נחושת בלבד ללאבאם לא נאמר אחרת: הכנה לנק' גז (ח)

 רונית. קת מהרשת העיהמסופ רטורהמים בטמפקרי : מים קרים (ט)

 = קרי ברז הממוקם על מישור משטח העבודה או הכיור.   פרח ע.קבו שרוול ראש ברז הנשלף מתוךנשלף =  (י)

  רים /חמים, בעזרת ידית אחת. ם לק)מיקסר( = ויסות מי מערבל

 או שניהם. ברז ו/פיית אה, של מים חמים/קרים, לראש מקלחת ו/או לוץ( = חלוקת כניסה/יצי)אונטרפ  דרך-רב
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 , ברצפה,הבניין( משותפים לכללו)בחלקם יתכן נרת ופתחי ביקורת לקולטני ביוב צ: אחר לכל צורך אביזרי אינסטלציה נוספים בדירה,    3.6.1

 אש(.  כיבוי וכמות, עפ"י דרישות  )מיקום מתזי כיבוי,יתכן האינסטלציה.  נדסבמיקום וכמות עפ"י החלטת מה, או בסמוך לתקרה ירותבק

 בין   להעברת גז וכבלי פיקודוצנרת  מפוצלו/או  יני מרכזימלמזגן יה. ניקוז לפי החלטת מהנדס האינסטלצ ,מיקוםב מים ארון למחלקי

 . למאיידהמיועד המיקום  , עדהמיקום המיועד למעבה

 

 הערה:

או " עמודים או קורות"דמוי ת בודד ואסטטי ויצרו בליטו התקנת כיסוי מ יחייבו ידרשו(, ככל שבוי, )נרת מים/ביוב/מתזי כי הצורך במעבר צ

  .בסמוך לקירות ורצפהו/או קרה  בסמוך לקירות ות ,"ספסלים"

פתחי ביקורת, ולכן   תכן וידרשו י   ן ניי הבת מהנדס האינסטלציה בקולטנים העוברים לגובה יש לקחת בחשבון כי לפי הת"י, והנחיו  ,בנוסף

 תחזוקה.  גישה לצרכי  ם ויש לאפשרקורת אלו, אין לחסום אותיצוע פתחי בבי שיידרבדירות בהם 

 

  לארית, התקנתה תהיה בהתאםנדרשה מערכת סותהיה לפי הוראות כל דין. באמצעות מערכת חמים לדירות מים קת הספ :מיםחימום    3.6.2

 .  579לדרישות תקן ישראלי 

לתכנן   מאפשרהצב זמן )טיימר( הכולל מפסק למנט עזר חשמלי והתקן קואחימום עם  הכולללכל דירה יותקן מכל אגירה )דוד(      3.6.2.1

 לה. הפעמראש את זמני ה 

   חימום , יעשה חימום המים באמצעיאמצעות מערכת סולאריתב לדירות שלהם לפי הוראות כל דין לא ניתן לספק מים חמים    3.6.2.2

 . קוצב זמן לחימום המים )טיימר( התקן לרבותמים בעניינם. י בתקנים הקיאחרים, ובלבד שהמים המסופקים באמצעותם עומדים   

 חת מהוראות כל דין או מהמפורט להלן לפי המחמיר מבניהם. א יפה לנפח מיכל האגיר 3.6.2.3

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

      ינסטלציה.ס הא הנדמ תכנוןגג עליון לפי  או בסמוך להשירות או כגון במרפסת במקום מוסתר אך נגיש  :דו מיקום הד  3.6.2.5

 כיור נטילת ידיים.ת. טיה, מקלחקערות מטבח ורחצה, אמב :חיבור מים חמים לכלים 3.6.3

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

 חלטת החברה(.המיקום לפי )יש  :הכנה למונה מים לדירה 3.6.5

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

 : פלסטי או אחר.כיםשפפלסטי או אחר, : דלוחין   

  ור הספקת הגז ועד נקודת הגזבדירה ממק לול צנרת גז, מחיר הדירה יכיש: עד נקודת הגז במטבחהגז ו  ה ממקורצנרת גז בדיר 3.6.7

   .תיח וכן הכנה למונה גז דירהראשית במטב

 : יש. ז לדירהנה גהכנה למו  3.6.8

 

  הערה:

או במיקום  ,כנית המגרשואר בתבתיאום עם חברת הגז ובמיקום הקיים במגרש והמת צעות צובר/ים תת קרקעי/ים מרכזי/יםסידור באמ 

 . הוקתניין הנחת צנרת הגז ותחזתן במגרש זיקת הנאה מתאימה לחברת הגז, לעהצורך תינ ברה. במידתאחר שיקבע ע"י הח

צנרת של מערכת גז מרכזית שנועדו לשמש את כל בעלי  ם או, מיתקני1969 -תשכ"ט  ה )ב( לחוק המקרקעין,59מובהר בזאת כי בהתאם לס' 

 . המשותף  רכושחלק מהפירוק, יהוו למעט מיכל, מונה או וסת הניתנים להדירות או חלקם, 
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 (טבלה זו אחר אה הערות ל)ר תקשורתמתקני חשמל ו  – 5טבלה מס'  3.7
 

 פון, ראה נספח ג'למחיר זיכוי לנקודות מאור, בית תקע ונקודות ט
 

 מיקום 
 קודת מאור נ

 ,תקרה /קיר
 כולל מפסק 

 תקע  בית
 רגיל 

 תקע  בית
רגיל, דרגת  

 ההגנ
44IP     

 תקע  בית
 במעגל  כוח
 פרדנ

 נק'
 ;הטלוויזי 

 ;תקשורת נק'
 .נק' טלפון 

 נקודות  3 כ"סה

 הערותאחר/ 

 לדירה  יסהכנ
 בואה מ או 

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 אינטרקום  -

  חדר ל מפסק תאורה -
 . מדרגות 

כולל   ירתיד לוח חשמל  -
 סגירה )ניתן שיהיה בסמיכות 

 לכניסה או למבואה( 
 . ת כולל שקע ארון תקשור -

 ויזיהטלפוניה/טלוארון  -

 דיור  חדר
 אוכל ופינת

2 3 - 

 
 
1 

1 

ספת  תו   -תריס חשמלי תוכנן  
לת  חשמל להפע  נקודת

   תריס ה
 ( שמש )ראה גם מרפסת 

 - - - 1 1 ים פרוזדור 

מ'   3ר באורך מעל ו בפרוזד
דור הכולל פניית  וזאו בפר 

נקודות מאור לפחות    2"ר", 
 + מחליף. 

 1 מטבח 

 
 
 
4 2 

, כ"א במעגל  3
 נפרד, עבור: 

תנור, מקרר   מדיח, 
זי עבור  תלת פא  1+

 כיריים חשמליות 

- 

  יהיה מעל  מיקום בתי התקע 
כול  דה כמשטח העבו 

האפשר ובהתאם לתכנון  
בתי התקע עבור   .המטבח
שמליות ועבור  חכיריים  

מתחת   מו המדיח ימוק
 למשטח העבודה. 

 1שינה  חדר
 עיקרי  

 ( הורים)

1 
)כולל מפסק  

 (  למנורה  מחליף

4 
)שניים ליד  

 המיטה( 
- 1 1 - 

 ממ"ד
פי  נורה ל מ

הנחיות פיקוד  
 העורף

 פקע"ר  לפי תקנות  1 1 - 3

  י שינהדרח
 ם י שני מ

 )ילדים( 

1 3 - 1 1 - 

 הורים  רחצה חדר
 )מקלחת(

1 
 מים(  גן)מו 

- 1 
1 

 ור( תנ לבית תקע  )
- 

 בית תקע לתנור חימום. 
אוורור מכני + מפסק היכן  

 שנידרש 

 כללי חדר רחצה
 )אמבטיה( 

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

 תנור( לבית תקע  )
- 

+  תנור חימוםבית תקע ל
ולל מפסק  התקן קוצב זמן הכ 

ום עפ"י  מיקב לדוד השמש
 התכנון.  

אוורור מכני + מפסק היכן  
 שנידרש 

 

 - - - - 1 ותיםירש
 ן, לו בהעדר ח

הכנה לנק' אוורור מכני +  
 מפסק היכן שנידרש. 

 מרפסת שרות 
1 

 ם( )מוגן מי 
- - 

2 
  44IPבדרגת הגנה 

ונת כביסה  למכ
 ש ולמייב

- - 

 שמש  מרפסת
1 

 )מוגן( 
- 1 - - 

שמלי + מפסק  כולל תריס ח
 יחה ידני. פת   ון + מנגנ
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 מיקום 
 קודת מאור נ

 ,תקרה /קיר
 כולל מפסק 

 תקע  בית
 רגיל 

 תקע  בית
רגיל, דרגת  

 ההגנ
44IP     

 תקע  בית
 במעגל  כוח
 פרדנ

 נק'
 ;הטלוויזי 

 ;תקשורת נק'
 .נק' טלפון 

 נקודות  3 כ"סה

 הערותאחר/ 

 מחסן
 ( שהוצמד)ככל 

1 - 1 - - 

סנים  מחכאשר מדובר ב
אין  , שאינם צמודי דירות

מניעה מבחינת משהב"ש  
שהזנות החשמל של כל  
המחסנים  יחוברו למונה  

ותף ונפרד למחסנים  מש
ה  ילופין יותקן מונבלבד או לח 

להחלטת  נפרד לכל מחסן, 
 המוכר ועפ"י בחירתו. 

 כביסה  מסתור
 ם(יי )באם ק

- - - 
1 

 )פקט הכנה למזגן( 
- 

 
- 

 

  הערות לטבלה ואחרות

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

  בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד(.תר  יו )שני שקעים או   יל.קן חשמלי הניזון מזרם חשמל רגע" בודד לחיבור מת= "שק אור )רגיל(בית תקע מ (ב)

 ממ"ר לפחות.  1.5החיבור יבוצע בכבלים 

 שקעים יות מחובר עם עודיכול לה ניזון מזרם חשמל רגילה לחיבור מתקן חשמלי  עם כיסוי, מוגן מים שקע בודדמוגן מים:   ור )רגיל(מאבית תקע   (ג)

 ממ"ר לפחות.  1.5בוצע בכבלים ר יבוהחי כל שקע בנפרד(.קעים או יותר בפנל אחד, נספר שני שקרי )

  –ויזיה בין מחשבים, נקודת טלו –פלט לחדר וכוללת נקודת טלפוניה, נקודת תקשורת ומנקודות, מגיעה ק 3  ון =לפטלויזיה תקשורת וטנקודת  (ד)

הדירה לרשת  ור יבללא חל פי כל דין. ת שידורי כבלים. הכול כנדרש עשרות לחיבור לקליטחובה, כאמור, ואפחיבור לקליטת שידורי 

 כולל כיסוי.  1מודול  55וקופסא  ורת ועד נקודת ההכנה בקירקשר וחוט משיכה מריכוז התנואינטרנט. נקודת התקשורת תכלול צי/הטלפונים

 כולל נקודת הדלקה אחת. אהיל/ ארמטורה(,   -ללא נורה וכיסויית נורה על גבי קיר או תקרה )בנקודת מאור  (ה)

לכמות   ספתתוושאינם ' הוינים בסעיף מצשל נקודות המאור )בתקרה או קיר(, ה בלבד לאופן ההדלקהור תא  מאור הדלקה כפולה=נקודת  (ו)

 '. המאור המצוינות בסעיף ה נקודות

  בדרגת הגנהיזר הקצה מוגן מים ל חשמל נפרד אך אבשאינו בהכרח במעגבית תקע מוגן או אחר=  IP44ה עם דרגות הגנרגיל בית תקע  (ז)

 גבוהה.

כוז תקשורת ועד נקודת ההכנה  ריה לנק' תקשורת )מחשב( מכנה צוין אחרת הכוונה לצנרת )"שרוול"( וחוט משיכה בלבד.לא ם בא"הכנה"=   (ח)

 .בקיר

לא "תנור להט" )ספירלי(.  "מפזר חום" ו יר(,תקן )באחריות הדייומעל דלת חדר הרחצה ם נמצאת באם ההכנה לתנור חימו הכנה לחימום = (ט)

 ע מוגן מים. שקההכנה לתנור חימום כוללת  ימום לא מסופקים ע"י החברה.י חצעעת ספק יודגש כי אמלמני

ים את אותה/ם  דליקים/מכבריחוק ביניהם, אך מות מאור הניתנות להדלקה/ כיבוי, משני אביזרים נפרדים שונים הנמצאים ב/דהנקו =חליףמ (י)

 מאור.  דה/ותנקו

בר ישירות  חות בארון המטבח, מתחת למקום המתוכנן לכיריים. הנקודה תאזיפ תותקן נקודת תלתי= מגורים הכוללת חיבור תלת פאז בדירת ( יא)

 . שקע והמפסק בלוח החשמל הדירתי. הנקודה תכלול את כל החיווט לרבות בית 2.5/5בלוח החשמל ותחווט בכבל  זילמפסק תלת פא

 

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

אין   אם)באו חדר המדרגות  תיתקומ צן מתוך הדירה להדלקת אור במבואהלח יש. הדלקת אור:  חצני ל יש. גופי מאור:

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

 י. סוכולל כי 1מודול  55ועד נקודת ההכנה בקיר וקופסא כה מריכוז תקשורת ל צינור וחוט משינקודת התקשורת תכלו :לפון חוץ ט 3.7.2

 חברה.ת ה, או אחר לפי החלטזמזם צליל: .לחצן פעמון: סוג: 3.7.3

 , לפי דרישות הת"י. סטנדרט  :: סוגה/שקעלקאביזרי הד 3.7.4

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

 יש.  :מפסקי פחת החשמל. כנון מהנדספי תל מיקום: .יש :הדירהבתוך 

   ולל קוצב זמן.כ יש. :חשמלי שמש/מים,  דלדו נקודת חשמל  3.7.6
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 אמפר.   3×  25פאזי: תלת  :גודל חיבור דירתי  3.7.7

בדלת הכניסה  הכוללת פעמון, ותשתית פנימית וחיצונית למערכת אינטרקום  וםאינטרקמערכת . : ישמערכת אינטרקום 3.7.8

ת שמע/דיבור באחד מחדרי ה לדירה, וכן פומיניסיש למקם את נקודת האינטרקום במבואה או בכ מיקום: ן.י הראשית לבני

 המגורים בדירה. 

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

  2010-( תש"ע3' )מס' תק מיתקן לאנטנות רב ערוציתלקליטת טלוויזיה לחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיהת שידורי יטנה לקלהכ 3.7.10 

 :  799לפי תקן ישראלי, ת"י  יטת שידורי החובה,לקל בבניין יותקן מיתקן לאנטנות 

 וידואלית )אק"א(. יוה אינדקליטה משותפת )אק"מ( ומיתקני אנטנות לקליטמיתקני אנטנות ל                   

לאנטנות לקליטת שידורי החובה אם קיים הסדר אחר ן ק ת החברה מחובת התקנת מיתהוועדה המקומית רשאית לפטור א  . 3.7.11 

 ניתן לקלוט שידורי חובה בלא תשלום. ח שבכל דירה יהיה  בטיהמ

 : תקנים אחריםמי  3.7.12 

שיר לקיר חוץ לרבות במטבחים הפונים למרפסת שירות, יש  י אוורורדרי שירות, בחדרים סניטריים ובמטבחים ללא בח -

   ני לקיר חוץ, לרבות רפפת כיסוי.מכ קין צינור מצויד במאווררלהת

ת החשמל הישראלית  ל הדירתית. המערכת תתאים לחיבור תלת פאזי ולרשקרה של צריכת החשמולבמערכת לניטור   -

 זנת תעריפי החשמל המשתנים. הותאפשר 

זרם י נ)שלושה חייש  ד זרם חשמלייחידת מדידה בלוח החשמל הדירתית אשר מתבססת כל רכיב המוד :תכלול המערכת

 טי המקבל ומעבד את הנתונים בצורה מקומית ומציג, צג דיגיטלי אלחו וטי, יחידת תקשורת לשידור אלחעבור לוח תלת פאזי(

  מ' 1.5במקום נגיש ובגובה   את הכניסה,בו/ במ ההצג יותקן בפנים הדירה בסמוך לדלת הכניס  .אותם בצורה ברורה

 ואת עלותם הכספית.   )בקוט"ש( והמצטברת השוטפת הגירפחות את נתוני צריכת האנהצג יציג למהרצפה. 

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

 

 דירה: ב חימום,מתקני קירור /    .4 

 ן. אי  מרכזי  דירתי מיני  מיזוג אוויר 4.1

    :תכלול אשר ,פאזי תלת תטירסטנד אחת מרכזית מיני כתלמער הכנה

 פיזור המאפשר אחר או במיקום המסדרון או האמבטיה חדר תקרת לתחתית צמודב דלמאיי  מתוכנן מיקום .1

 ;הדירה חלקי לכל וקצר יעיל אוויר

 הרצפה  במילוי ונעה מוכנסת בקיר חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "צמה"ת בולר דרשותהנ התשתיות ביצוע .2

 המאייד וזניק 2.5* 3נפרד  למעג כוח שקע ,המתוכנן למעבה המיקום ועד למאייד תוכנןהמ המיקום בין

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

 .בפועל המערכת תקנלהת

 .קיר המסדרון לע טהתרמוסט למיקום עד מאיידה ממיקום קיר לפיקוד ריק שרוול התקנת 3.

 .אוויר מיזוג סמהנד ידי על מערכתה ןלתכנו בהתאם יהיה ההכנות מיקום .4

 .המעבים / מעבהה למיקום ומוסתר מוצנע מיקום 5

להתקנת מזגנים   תבוצע גם צנרת ניקוז כהכנהדרי הרחצה, השירותים והמטבח( בח)למעט בכל אחד מחדרי הדירה  .: איןמזגן מפוצל  .24

 ר ובמילוי הרצפה ומוצאה יהיה הניקוז תוסתר בקי נרתל(. למרחב המוגן הדירתי יבוצע ניקוז מחוץ לחדר. צוצפעיליים )מ

. מקום מוצא הצנרת יוסתר עם אביזר  יהינסטלצן מתחת לכיור, הכול בהתאם לתכנון מהנדס הא או לחילופין לסיפועד מחסום הרצפה  

 פקק.  חרושתי מתאים וסגור עם

צעות מערכת מיני מרכזית אחת כאמור, תבוצע זוג לכל חלקיה באממי קביעת מהנדס מיזוג האוויר תכנון הדירה אינו מאפשר יפככל שעל           

 נדרשות לרבות צנרת חשמל, צנרת גז וצנרת ניקוז מים.ה תשתיותמפוצל/ים ליתרת חלקי הדירה שתכלול את כל הף הכנה למזגן/נים בנוס

 

   .איןמערכת מרכזית בבניין: ן ממיזוג אויר דירתי הניזו  4.3

   .איןדירה: ימום מים וחימום הירתי עם רדיאטורים למים, בעלת אפשרות להפרדת חעל ידי תנור גז דלת מערכת הסקה הפוע  4.4

 וגן.נקודה לתנור חימום הכוללת שקע מ דרי המקלחת ואמבטיה תבוצעבח. אין: חימום הפועל בחשמלתנור   4.5
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 : אין. יםמלי קונבקטורים חש  4.6

 .: איןרמ"/קק"ל 120-80, רצפתי חימום תת מערכת   4.7

 : אין.קנים אחריםמית  4.8

 

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

 .: יש)באם נרכש( במחסן  .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: הירבד (:מערכת כיבוי אש אוטומטית )ספרינקלרים 5.1  

 ."י רשות הכבאותש עדריככל שי: גלאי עשן  5.2  

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

 

 תוח ושונות:פי  עבודות .6

 חניה  6.1 

      : בתחום המגרש;כולםי היתר הבניה. לפ: לכל הבניינים סך הכל מקומות חניה 6.1.1   

 אין. (: רט)לפ יות במקום אחרחנ    

 כמצוין בתוכנית המכר. : מיקום לפי היתר הבניה: יותחנ מספר ש,: יית/משותפת(חניה לנכים )פרט 6.1.2  

   גת תג נכה רשמיהמגרש/סביבה/פיתוח ובנספח החניה להיתר, תימכר לרוכש דירה נכה )עם הצ ניתלנכים כמסומן בתכ ייהחנ

 דירי הבית וגם לדייר שאינו נכה.נכה, בין כלל  וכשה(, ובהעדר ר מטעם משרד התחבור

 .  2.11ראה סעיף ה: מקור ניההח רצפתגמר  6.1.3

 יש. : גישה לחניה מהכביש 6.1.4  

 : לפי סימון בתכנית המכר. מיקום  אחת לפחות.: הדירמספר חניות ל 6.1.5  

   אין. :חניהלבכניסה מחסום  6.1.6  

 פיתוח המגרש  6.2 

 החיצונית  הרחבה .יןיבנל  ההכניס למבואת עד מהרחוב חיצונית כניסה רחבת תתוכנן המגרש בתחום רחבת כניסה חיצונית:   6.2.1

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

 . בהיר הניתן בעל גוון הריצוף יהיה ככל בטון/ אבנים משתלבות/ אבן טבעית/: : חומר גמרמדרגות/שבילים 6.2.2  

 . : אבנים משתלבות/ אבן טבעיתחומר גמר .: ישמרוצפיםמשטחים  6.2.3   

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

  להנחיות משרד החקלאות.    

 ה בעלת שורשים רדודים בלבד )לא עצים ת בטון מותרת שתילת צמחי מעל תקר )כולה(. בטון.מעל תקרות  חצר,   

  (.ת שורשיםמוק ולא צמחיה ע   

 יש.  :כולל ראש מערכת ממוחשבבמגרש  השקיה מערכת 6.2.5  

 לשטח  ונהכולה/חלקה( הכומעל תקרה לפי תוכנית המכר )חצר,  :מחדרר יציאה לחצ; יש:  חצר, צמודה לדירות הגן  6.2.6  

 כת השקיה.  מערגונן וללא לא מ   

 יעשה ע"י הרוכש בעת  מים משולי הבניין ( רחקת)להות : סידור שיפועי ניקוז פני הקרקע בחצרות פרטי הערה   

 .  רטיתסידור הגינה הפ    

 , וכו'(  שוחות צנרת,מרזב/ים, ), חלחול ביוב ומיםיתכן גישמה/ות, גז, :  גן  לדירת דהפירוט מערכות משותפות, בחצר הצמו  6.2.7  

 .(כרושלא בהכרח יוצג בתוכנית המ ןהעניי )הכל לפי כיבוי ,קשורתתמל, חש   

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

 ס"מ מכל צד.  30בתוספת  יאהחב פתח היצמ' ולפחות ברו 1.20חצר הפרטית יהיה משטח מרוצף בעומק מינימלי של ל   

 תר הבניה ודרישת הרשויות.  הי לפיחומר:  : ות של המגרש/גדר בחזית 6.2.9  

 . ולפי קביעת החברה  אושרתתוכנית הפיתוח המ לפיבגובה ממוצע    

 . אין(: בחלקה ומה פתוחהקלשת )פו קומת עמודים מ 6.2.10  
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 מערכות משותפות .7

 מערכת גז:  7.1 

 המתואר בתוכנית   ובמיקום ,הגזת , בתאום עם חברקרקעי -גז תת י/צובר באמצעות דור מרכזיסי קת גז:אספהכנה ל   7.1.1  

 ת הנאה  וזיק נהרך תינתדת הצומיב המקומית. עפ"י דרישות הרשות ו/או בע ע"י החברהאו במיקום אחר שיקהמגרש או הבניין    

 הינם בבעלות חברת הגז. ,ז כאמורהג ת כי צובר/ימובהר בזא  להנחת צנרת הגז ותחזוקתה.    

 ;יש: רהדי מרכזי ל  ממקורצנרת גז  7.1.2  

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

 :סידורים לכיבוי אש 7.2 

 בטיחות. ע"י רשות הכיבוי והנחיות יועץ ה ככל שידרש :י מדרגות/לת לחץ בחדרת להפערכמע 7.2.1  

 כיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.ת הרשו ע"י דרישות  שידרש ככל: במבואות/פרוזדוריםיניקת עשן מערכת ל 7.2.2  

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

 הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.  רישות רשותי ד: יש. לפתן עמדות כיבוי לרבות ארגזי כיבוי ותכול 7.2.4  

 ע"י רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.  שידרל שככ גלאי עשן: 7.2.5  

 יבוי בשטחים משותפיםנטים( וארונות כ)הידר וי , ברזי כיב אש כיבוי ו  גילוי  מערכותהכבאות, לרבות כל סידורי הערה:      

 ות הכבאות. רש לפי דרישותמיקום וכמות  פרטיים, או     

 יש.  :בחניוניםאוורור מאולץ  7.3 

 אין. : )להזנת הדירות( מרכזיתיר אוומערכת מיזוג  7.4 

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

    הכניסה לתד ליד הקרקע בקומת ימוקמו הדואר תיבות מיקום: לדואר שגוי. 1בית, וועד הל 1לכל דירה,  :תיבות דואר 7.6 

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

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

 תוכנית המתכננים והיועצים.לפי  ום וכמות:מיק .וכו'  ייןסמוכים לטובת הבנ בבנייניםאו  נים סמוכים,יולטובת בני   

 

 ית תשת כותחיבור המבנה למער .8

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

 יש.   ר לביוב מרכזי:חיבו  8.2  

 יש.  ;לת חברת החשמבהתאם להוראו  ,חיבור הבניין לרשת החשמל 8.3  

 . הטלפונים חיבור הדירה לחב'כולל הבניה )בקשה להיתר(: לא ון ותכנבהתאם לתקנות ה  :הכנה לחיבור הבניין לרשת הטלפונים 8.4  

   (.3.7.10 ה בלבד )ראה גם סעיף הכנ .יןא (:אינטרנט/ה)טלוויזי חיבור הבניין לרשת תקשורת  8.5  

 פועל עם ביצועבודות שבבמחיר הרכישה.  כלולים, ניקוז, דרכי גישה, ומכיםרות תקייש, מדרכה, : כבפיתוח כללי הגובל במגרש 8.6  

 החברה.יעשה ע"י הרשות המקומית אינם באחריות   

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

 . יש: מיקום למחזור אשפה

 .קומות בלבד יבניין רב ב ,יש :מגוריםבקומות ה קומתי  ופתח)שוט(  מצנח אשפה

 . הרשות המקומית ע"י: פינוי אשפה

 

 )בכל מגרש(  שותףש מרכו  .9

 : תיאור הרכוש המשותף 9.1 

 באם סומנו כמשותפים בתוכנית המכר. : תפיםמקומות חניה משו  9.1.1   

 . אין: (חלקית פתוחה ועמודים, )קומת כניסה חלקית מפולשתקומה  9.1.2   

 לפי החלטת בחברה.: רותצמודים לדים מחסנים שאינ 9.1.3   

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

   יש.: יתמבואה )לובי( קומת 9.1.5   
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 ;  1 :5,6בבניינים  ;2 :1,2בבניינים (: )מספר חדרי מדרגות 9.1.6   

   ;1  :5,6ים יינבבנ; 3 :1,2בבניינים : תמספר מעליו : יש; מעליותיש;  :פיר מעלית 9.1.7   

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

 ממ"דים. -דירתייםגנים מויש מרחבים  אין. :ממ"ק/ מקלט 9.1.9   

 אין. : חדר דודים משותף 9.1.10   

 אחר שתדרוש רשות מוסמכת   תקןל מיוכ  ,מערכות סולאריות :( כגוןשותפותמ ו/אוכניות )פרטיות ש מערכות טי :נים על הגגמיתק 9.1.11  

 . על פי כל הדין   

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

 כניים, מרכז מחזור אשפה וחדרים ט תור ת לרבות תקשכו חדרי מער: מיתקנים וחלקים נוספים של הבית שהינם רכוש משותף 9.1.13   

  מכר. ה מסומנים כרכוש משותף בתוכניותהים במפרט זה, אחר קיםכמפורט בפרומתקני אשפה ו   

 

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

 , )מילוט(.י מדרגות/רחד 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 שותפת.גישה לחניה מ 9.2.3   

 מת כניסה. לובי בקו  9.2.4  

 לובי קומתי.  9.2.5  

 על הגג. המשותפים() המיתקנים השונים ת אלרגו גישה מחדר מד  9.2.6  

 אל חדר מכונות.גישה מחדר מדרגות  9.2.7  

 . )משותפים( י לחדר/ים טכני/יםקומת בי גישה מחדר מדרגות או מלו  9.2.8  

 .על הגג יםמשותפ תקניםהתפוס על ידי מי  –חלק הגג  9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

 ים בדירות(. מוגנים יש מרחב -)אין .ממ"ק /מקלט 9.2.11  

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

 

 בית משותף  9.3 

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

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

 לה העניינים:עניין; וא תואו פרטים עלהמכר  מן העניינים המנויים להלן, חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזהניין לעהמתייחסת     

 הוצאת חלק מהרכוש המשותף; (1)    

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

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

 סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף;  (4)   

 )א( לחוק המכר דירות; 3ך האמור בסעיף ון בצו בדריכשקבע שר הש כל עניין אחר (5)   

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

 המשותף.   לגבי אותו עניין יחולו על הבית המצוין שהוראות התקנו     

 

 מוד לדירה: הצכוש המשותף שיעורו של החלק בר 9.4

 . ויותהרש בהתאם לחוק המקרקעין ובכפוף לשינויים בהתאם לדרישת 

 

 סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית: 9.5

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

 



 מותנה בהיתר בניה 
נויים רק מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפו  ו   ף לשי י  ת התכנון ע"י רשו

 

                       ______ ___ __                                            _ ___________ 
 חתימת המוכר                                                             חתימת הקונה           

 

, ג' ב'נספחים א',    

 30  מתוך  27 'עמ 07.10.2021תאריך: / 12משהב"ש מהדורה  -מפרט מכר למשתכן  /  *C2  גם ד  /חדרים   5ת דיר /205,206מגרשים באר יעקב    בע"מ/רבט זוהר וצפריר ש ניה/ות הבמסד לאיכ 

 

 :הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו  וצאותבהשיעור ההשתתפות  9.6

 לדרישת הרשויות  ויים בהתאםינ ן ובכפוף לשבהתאם לחוק המקרקעי  

 

 הבלעדית של החברה.משותף ויוצמדו לדירות בבית המשותף לפי קביעתה וש ההרכהחניה שבתחום המגרש מוצאים מ עמדות .א

 החברה.  ותף לפי קביעתה הבלעדית שלת המש ביהמחסנים יוצאו מהרכוש המשותף ויוצמדו לדירות שב . ב

 לעיל(.  9.2.9ר בסעיף מרפסות וגגות )למעט החלק כאמו .ג

 מוצא מהרכוש המשותף.   )ככל שיש במגרש( ר השנאיםחד .ד

 

 

 ותף. סמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשמ א' פח סנ

   .ת כלליותהערו נספח ב' 

 . זיכויים טבלת       נספח ג'



 מותנה בהיתר בניה 
נויים רק מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפו  ו   ף לשי י  ת התכנון ע"י רשו

 

                       ______ ___ __                                            _ ___________ 
 חתימת המוכר                                                             חתימת הקונה           

 

, ג' ב'נספחים א',    

 30  מתוך  28 'עמ 07.10.2021תאריך: / 12משהב"ש מהדורה  -מפרט מכר למשתכן  /  *C2  גם ד  /חדרים   5ת דיר /205,206מגרשים באר יעקב    בע"מ/רבט זוהר וצפריר ש ניה/ות הבמסד לאיכ 

 

 ם שיועברו לקונה ולנציגות בעלי הדירות פיכים נוסמסמ – 'נספח א 

 

 רד של המפרט:ק בלתי נפאלו יצורפו כחלתוכניות  10.1  

 דירה. הצוניות( של חי)מידות של כל חדר ומידות כלליות הכוללת  1:50 -מ ן בקנה מידה לא קט תכנית הדירה  10.1.1   

 המשותף בקומה. הכוללת סימון הרכוש  1:100 -מ ןתכנית הקומה בה נמצאת הדירה בקנה מידה לא קט 10.1.2   

 בקומה. ותף הכוללת סימון הרכוש המש 1:100 -קטן ממידה לא  ה טיפוסית בקנהתכנית קומ 10.1.3   

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

 . 1:200בצילום מוקטן לקנה מידה  תכניות אלו ניתן לצרף  ם;מוצמדי ושטחים דירתיים   

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

משותפת   חצרהכוללת סימון  1:250ה בלת היתר בניה בקנה מידשהוגשה לרשות המקומית לק פיתכנית המגרש כ 10.1.6   

 וגינות צמודות. 

 

 ל פין לרבות עבהתאם לכל דיר ת ולחומרי הגימור, שיש למסוורכלכל המע ושימוש ות תחזוקהראנתנו הובעת מסירת הדירה יי  10.2  

 חוק המכר דירות בעניין:    

 תחזוקת כל רכיבי הדירה על גימורם. לת פעולות שוטפו א()   

 מיזוג אוויר,  ת מערכו, מערכות בטיחותהשירות המותקנות בדירה לרבות  כוללת ותחזוקה מונעת של מערכותה תחזוק )ב(   

 מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה.   

 ות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות. יון ביקורתדירות ואפ  )ג(   

 ספק ומספר טלפון ליצירת קשר. ת שמות יצרן/בו תקנים בדירה, לרדות אחריות של ציוד ומערכות המו ותעמפרט טכני ו )ד(   

 

 ימור של  רכות וחומרי הג של המעתכנית והוראות תחזוקה    ה בבנייןסרת הדירה הראשוננמאשר לו המוכר ימסור לרוכש דירה   10.3  

 עניין: בהמכר דירות   קחופי  ין לרבות עלהבניין שיש חובה למסור בהתאם לכל ד  

 ת כל רכיבי הבניין על גימורם. וקפעולות שוטפות לתחז )א(   

 יזוג  מערכות בטיחות, מעליות, מערכות מהמותקנות בבניין לרבות ת השירות תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכו )ב(   

 באלה.וצא אלקטרו מכניות וכי, מערכות אוויר   

 אם נדרשות.  ות שוטפות ותקופתיות,רקואפיון בידירות ות )ג(   

 ליצירת קשר.  וןספר טלפותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקנים במבנה, לרבות שמות יצרן/ ספק ומ  נימפרט טכ )ד(  

 מיליה. יפקסומספר  ר טלפוןלרבות מספערכות והפיתוח רשימת צוות המתכננים של הבניין, המ )ה(   

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

 מכים האמורים הנחיה בכתב ולפיה על רוכש הדירה האמור  מסיצרף ל המוכר ומערכות אלקטרומכניות במבנה ובפיתוח.   

 מינויה. עםנה שתמונה( מיד נית או הקבועה של בעלי הדירות )הראשוציגות הזמלמסור אותם לנ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מותנה בהיתר בניה 
נויים רק מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפו  ו   ף לשי י  ת התכנון ע"י רשו

 

                       ______ ___ __                                            _ ___________ 
 חתימת המוכר                                                             חתימת הקונה           

 

, ג' ב'נספחים א',    

 30  מתוך  29 'עמ 07.10.2021תאריך: / 12משהב"ש מהדורה  -מפרט מכר למשתכן  /  *C2  גם ד  /חדרים   5ת דיר /205,206מגרשים באר יעקב    בע"מ/רבט זוהר וצפריר ש ניה/ות הבמסד לאיכ 

 

 הערות כלליות ואזהרות   –נספח ב' 

 הערות כלליות למבנה ולדירה 

   ות התכנון והבניה והתקן הישראלי,כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות תקנ .1

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

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

 (.לקליטה אינדיווידואלית )אק"א              

קיים הסדר אחר המבטיח שבכל אם  ות לקליטת שידורי החובהמיתקן לאנטנמחובת התקנת החברה רשאית לפטור את הוועדה המקומית  .3

 .ורי חובה בלא תשלוםשידדירה יהיה ניתן לקלוט 

ת צורת ו/או גובה החלל בהן הן  כאמור יכוסו בתקרה קלה ו/או סגירה אחרת וישנו א גז וכו'  מיזוג, חשמל, תקשורת, מים, ביוב,ן: כגומערכות  .4

 עוברות. 

)ברזל( וכן התחמצנות מינרלים   ,ים""עיני בדלי מרקם, גוון, גידים,תופעות טבעיות כגון: היתכנו ובכפוף לתקנים, י באבן טבעית, בריצוף וחיפו .5

 המקצוע  ולכללי התקינה לדרישות בכפוף  הכול .מוי חלודהת בכתמים דוהמתבטא

יבוצע קיטום פינות קירות ו/או שיפולים לא   בחיפוי. מרווחים )פוגות( במידות לא פחות מהנדרש בתקנים הישראלייםבחיפוי ובריצוף יעשו  .6

 .)גרונגים(

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

ובזכות  לצורך גישה, כן ןהבניי  לרבות שימוש במתקני  חרים סמוכים, הקונה מתחייב לאפשר גישה חופשיתהמשמשות הבניין ו/או בניינים א

 ים אלו. כן יהיו גופים אלו פטורים מתשלום מיסי ועד בית בגין שטח ר כבלים. כמומעבהשימוש והטיפול בשטח/ים לרבות רצועות הקרקע ל

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

צנרת ואוורור, המשרתים כלל הבניין.  רי  יכול שיהיו תקרות מונמכות, קורות ומעב  ו ע"י הדייריםרכששי  )ככל שקיימים(,  יםבמחסנ .9

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

אך לא   ים ליצור הפרעהים החלל ועלולאזור תליית כביסה, מקטינשל דוד המים החמים ויח' מיזוג האוויר באם יותקנו ב  מםמיקו  .10

 .פרטפחות מן הקבוע במ

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

 עשים ומפגעים. התקנות לר

רצה להתקין מערכת מיזוג אוויר לרבות הנמכת  ( בדירה, והרוכש ינקלריםאוטומטית )ספריקיימת מערכת כיבוי אש ויתכן והואיל   .12

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

נת  ת על מכוף לפחות בשלוש השנים הראשונות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה וזאהמוגן, באופן ת חשוב להדגיש כי יש לאוורר המרחב  .13

 .שוי המרחב המוגןה והנמצא בקירות הבטון שמהם עאדמבאגרגטים )חצץ(, המופק מבטן ה אלהימצראדון אשר עלול לסלק שרידי גז 

  , מחסניםעברו בשטחים פרטיים, כגון גינות, חניותיתכנו שוחות ביוב או צנרת או מערכות אחרות המשרתות כלל הדיירים במבנה ואשר י .14

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

עוברות צנרות )מים, ביוב, ניקוז וכד'( וכן פתחי ביקורת, השייכים לכלל או המחסן או החניה, יתכן ודירה, ה תתקר ך לקירות ובסמו ברצפה, .15

 ם חלקים משותפים.  הבניין, ומהווי

 יחי "אבן משתלבת" עלולים לגרום לשקיעות בריצוף זה.דרכי נסיעה המרוצפים בארם, מעברים ואפילו ברכבים כבדים על שבילינסיעה  .16

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

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

[, תגברנה הוראות  11.12.2017 – 12ה ]מפרט מחייב מחיר למשתכן מהדור 1להוראות נספח ג'פרט של סתירה בין הוראות המ במקרה .19

-לבין  המפרט לעיל"ההוראות"(  )להלן:רז כמו כן, במקרה של סתירה בין הוראות החוזה ו/או הוראות הדין ו/או המכ וף לכל דין., בכפהנספח

 תגברנה ההוראות. 



 מותנה בהיתר בניה 
נויים רק מפרט נערך לפני קבלת היתר וכפו  ו   ף לשי י  ת התכנון ע"י רשו

 

                       ______ ___ __                                            _ ___________ 
 חתימת המוכר                                                             חתימת הקונה           

 

, ג' ב'נספחים א',    

 30  מתוך  30 'עמ 07.10.2021תאריך: / 12משהב"ש מהדורה  -מפרט מכר למשתכן  /  *C2  גם ד  /חדרים   5ת דיר /205,206מגרשים באר יעקב    בע"מ/רבט זוהר וצפריר ש ניה/ות הבמסד לאיכ 

 

 טבלת זיכויים    – 'גנספח 

 

 
 ת מיוחדות הערו

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

 כוללים מע"מ.  להלן המחירים הנקובים  .2
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 חידה.  י -יח'

  מטר אורך.   -מ"א
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 ערך כללי לזיכוי
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עצמו, משטח העבודה, חיפוי בגובה    ארון המטבח

ח, סוללה למים חמים  משטס"מ לכל אורך ה 60
 וקרים וכיור מטבח, הכול כמוגדר במפרט זה 

 מ"א ₪  1,000
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