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

 באר יעקב שם האתר 

  
   *C  דירה מדגם 

  
 חדרים 5  מס' חדרים 

  
 2-14 מס'  קומה , 3בניין 

  
 2-6,9-15 מס'  קומה , 4בניין 

  

 מס'   דירה, 3בניין 
5,9,13,17,21,25,29 

,33,37,41,45,49,53 

  

 מס'   דירה, 4בניין 
,5,9,13,17,21,33 

37,41,45,49,53,57 

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

  
 215, 214 מס'  מגרש 

 

 בע"מזוהר וצפריר שרבט  

 07.10.2021ך: תארי 
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 ם י נתוכן עניי
 

 פרטי זיהוי פרק א.
 

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

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

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

 
 . (1.1-1.6כל קומה ) לש ודהות ויעמ וקניין, ה הב ראוית   :1סעיף 
 . (2.1-2.19חומרי הבניין והגמר )  :2סעיף 
 אור הדירה, חומרי הגמר ואביזרים.ית   :3סעיף 

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

 . (3.7.1-3.7.11מתקני חשמל ותקשורת )  ,(5)טבלה  : 3.7יף עס
 (. 4.1-4.8)בדירה  ימוםמתקני קירור/ח   :4סעיף 

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

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

 .רכות משותפותעמ   :7 יףעס
 (.7.1.1-.7.1.3מערכות גז ) : 7.1סעיף 
 (. 7.2.1-7.2.5י אש )כיבו סידורים ל  : 7.2סעיף 

 חניה.    תפיץ במרולאוורור מא : 7.3יף עס
 מערכת מזוג אויר מרכזית.  : 7.4סעיף 
 : מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים.7.5סעיף 
 דואר. תיבות  : 7.6סעיף 
 משותפות נוספות.  ערכות מוים נקמת  : 7.7סעיף 

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

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

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

 
 נספחים

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

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

 חדרים  5 : מס' חדרים   

 __ דירה מס':   

 __ : מס'  קומה   

 __ מחסן מס':   

 __ מס':   יהחנ   

 "( קומותרב )"  מגורים  - __ : סוג הבנייןמס' /   

 __ מס':  רש מג  

 

 "מפרט מכר" 

 1974  – ד ל" , התש לפי חוק המכר )דירות( 

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

 ים שונים( י יכו יובים וז בעניין ח 

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 

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

                                               ת.ז        לבין:  

 ( "ים/"הקונה או "ים/"הרוכשלהלן )    ת.ז       

 

       מתאריך:

 

 פרטי זיהוי     א.
 

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

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

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

 .1019תמל/ מקום:החלה ב תכניתה  1.2

 

 אל )ר.מ.י(.שרקרקעי ימ תרשו :ערקקהל בע .2  

 .חכירה :בדירהרוכש  שהקונההזכות 

 .מקרקעי ישראל רשות :שם המחכיר  2.1

   _  __: החכירהתחילת תקופת     ___ תקופת החכירה:  2.2

 

 ( "ירהד"הלן )לה ה:דירה מס' וקומ .3

, נה(כחדר שי ש גםהמשמ ממ"ד,  –)להלן  ן דירתיוג מ חבמר ,הני שיחדר 2, נה הוריםשי חדר ,פינת אוכלו מטבח, כניסה, חדר דיור בדירה: .4

ה  א)יצי משסת שמרפ שירות,ד(, מרפסת  חדר רחצה הורים )מקלחת(, שירותים )בית שימוש נפר ,(אמבטיה) כללי חדר רחצה, יםפרוזדור 

 . ר(דר דיוחמ
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   שטח הדירה .5

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

 קירות החוץ של הדירה. וניים של פניהם החיצ העוברים על על ידי הקוויםצר  הנו עבתוך המצולטח הכלוא שה )א( 

   –לעניין זה 

  בינה לבין שטח משותף  ירה לבין מרפסת השמש,דה ת בין ו, לרבוצה להה לבין מה שמחקיר המפריד בין הדיר  –" קיר חוץ " (1)

 ת אחרת.תוכני דירה אוין נה לבבקומה או בי 

 במרכזו של קיר החוץ; המצולע האמור רה אחרת יעבור קו לבין דירה הדי ןץ מפריד בי שר קיר חואכ

 החיפוי. תלו איכל ירהק  פניבן יר עם חיפוי א בלא גימור; בק ירני הקפ –" ר חוץ פניו החיצוניים של קי " (2)

 ה.דירב כל המפלסיםסכום שטחי  הירה יהיח הדטשירה; לס בדכל מפבדירה רב מפלסית יחושב ויפורט השטח לגבי  (ב)

 והאופקיים;  ים המשופע המשטחיםחת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל ות בדירה יחושב פעם אשטחו של כל מהלך מדרג (ג)

 . המדרגות מהלך  ו עולהס  שממנף למפלח יצור השט

  1970 –"ל תשת(, הואגרונאיו  , ת תריה)בקשה לניה בהת התכנון ובתקנו ואם לנדרש בחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובהם ת (ד)

 והבניה )בקשה להיתר(.   תקנות התכנון –)להלן 

   דירה.בשטח האינו כלול שו ,בחלק ב' 9.4 ראה סעיף : וד לדירהשיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמ (ה)

 

 :בלעדי אופן ט שטחים נוספים המוצמדים לדירה או המשמשים את הדירה בו רפי  .6

וי תקרה )לא פרגולה(  למשטח מלא דמ ]קירוי הכוונההשמש מקורה  תפסה מרמתוכ .____מ"ר___:(1) שמש בשטח תמרפס 6.1

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

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

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

 אין. :(3)תי בשטחמרתף דיר .46

 אין. : גג מוצמד לדירה בשטח 6.5

 אין.: (4)בשטחחצר מוצמדת  6.6

 : שטח(ו)מהות  רטםיש לפ  די ן בלעבאופ  ים את הדירהשמם או משדי מצ נוספים המו  חלקים/אזורים,/ש שטחיםי  אם 6.7

 (. הדירה תס רצפמפלך מסתור יהיה נמוכן ומפלס רצפת הממסומן בתוכנית המכר. )יתכל שכ :מסתור כביסה

 

  .ן והתקנו המקומית  שור הרשותבכפוף לאי קע, רקחיצוני לבניין בקומת  ות המכר כשטח משותףי נ: על שטח המסומן בתוכהערה

ורה ובמיקום  וכסאות, שימשיות וצלונים וכו' בצ, שולחנות ם, סגירת חורףוכני גון: דכ מסחרי שימוש רשאית לתת   החברה תהיה

 החלטתה.לפי 

 

 : טחיםשובי הישחת להערו 

  ל ידי הקוויםהנוצר עהמצולע ך בתו אומרפסת הוא שטח הרצפה הכלת לדירה; שטחה של ימרפסת חיצונ –" מרפסת שמש " .1

של קירות הדירה  ם החיצוניים רפסת ועל פניההבנויים של המקים או המעץ ת החול קירוהחיצוניים של פניהם ע םירהעוב

 גובלים במרפסת.ה

הרקיע   לשמש ו/או לאור אשר מידת חשיפתה  ,הלק חשופה ו/או מקורה בשלמות או בח ,הנהכוו "שמשת מרפס"בהר כי ומ

 ה כדישיש ב לה חוצה מ הןו רקעקה  בתחוםהי הן ה פיזית כלשוף לבנייכפבו ן יחסית לשושנת הרוחותניי מיקומה בבוף לפכ

 .שיפת המרפסת לשמשחלהשפיע על 

בינו לבין חלק של דירה  ד מפרי  המחסןבתוספת שטח הקירות; כאשר קיר  ןהמחס  רותקי וא ביןשטח הכל, הוא הל מחסן ו ששטח .2

 ו. אמלוהקיר בח שט לליכיתף  בשטח משובל גו המחסןר יק  הקיר; כאשרצית הרוחב של חמ שמתחת ל השטח קר אחרת ייכלל

 ס"מ;   20  בעובי החוץ תרולקימתחת תיאורטי תוספת שטח מרתף בץ של ה, הוא השטח הכלוא בין קירות החומרתף שטחו של .3

  כאשר קיר ל הקיר;הרוחב ש חת למחציתשמת חטייכלל רק השד בינו לבין חלק של דירה אחרת ירכאשר קיר המרתף מפ

 ו. במלוא  ירטח הקיכלל שי משותף שטח בל בף גורתמה

ט  ע במפריהמופ חצר ח הבין שט  5%עד  יה בשיעור שליסט  , את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותרכולל חצרשטחה של  .4

 המכר לבין השטח למעשה.



 בהיתר בניה נה תמו
וכ נ מפרט   נויים רק ע ערך לפני קבלת היתר  ו "י רש פוף לשי י  ת התכנון ו

 

                       _________ __                                              ____________ 
 חתימת המוכר                                                              חתימת הקונה           

 

   ' , גב'א',  ים חפנס

 29  ך תו מ 5 'עמ 07.10.2021 : יךתאר/ 12מהדורה   ש "משהב -כן משת כר ל מפרט מ  /*Cדגם    /חדרים   5ת דיר /214,215ים ש מגרבאר יעקב    "מ/ע ב בטוצפריר שר זוהר  יה/יכות הבנא ל דמס

 

 סטיות קבילות: .7

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

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

 לעיל. 4והערה  6.6ף יותר כמפורט בסעי

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

     

8. 
 בע"מ.  םכליי אדריסקסלבלומי "(:האדריכללן " )"לה להיתר הששם עורך הבק

 בני ברק. , 59וריון ג בן : כתובת 03-7316885 פקס:        03-7316888 : ן טלפו  

 office@milosarc.co.il :לא"דו  
 
 

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

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

 
 info@benabraham-eng.co.il :לדוא"

 

 

 אביזריה ירה, ציודה ותיאור הבניין, המבנה, הד ב. 

או  ייןהבנ חזית  ו אתנש בבניין, בתנאי שלא י וחלקים אחרים חרותאת רוהכניס שינויים בחלוקה פנימית של דילאי שרהמוכר     *

 . ף ת שטחים ברכוש המשו

 אם יש כזה  הישראלי קןהת כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות *

 

 נייןהבר ו אתי  .1

 . (215 או מגרש 214 ש)מגרש מגרל כהנמצאים ב ומסחר  יםורג מ יניבני 2בניין אחד מתוך  1.1

 5כולל קומת קרקע ועוד ה ,(215)במגרש  8בניין ( או 214)במגרש  7בשם בנין ידוע ה בניין "גבוה" למגורים  רש:בכל מג

  קומות מגורים.

  ותיר למסחר ולשכולל קומת קרקע ה ,(215)במגרש  4נין ב או( 214ש )במגר 3הידוע בשם בנין  גוריםמות" לרב קומבניין "

 ם.יד רומש /וקהעסת /למסחרמשמש  קומות"הלבניין "רב  נושקין נוסף  כמו כן בני קומות למגורים. 18 דעוו

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

 אגפי. -רב דחהבניינים כבית משותף אשלשת בכל מגרש ירשמו 

 

 ם;  ורילמגדירות  70 :3,4מס' ות מו רב הק  ן בבניי       1.2

 ורים;  דירות למג 13 :7 מס'הגבוה  ין ני בב

 ;   ת למגוריםוריד 15 :8מס' בבניין הגבוה 

 ;ים בלבדהכוונה למגור, (*)דירות

 

 ,מגוריםל דו עו ם שני רחד תכחדר או מער -"דירה"נאמר, "הגדרות"  1סעיף  4197 - ד( התשל"דירות)לפי חוק מכר  )*(

 ורך אחר.כל צאו ל לעסק,
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 ל קומה של כ קומות בבניין וייעודההרוט פי  – 1טבלה מס'  1.3 

 214 רשמגב ייניםנבה כלל משותפותמרתף קומות 

 תיאור ו א יוכינ

 קומה

ת/מעל  קומות מתח

 כניסה ת הקומלס למפ

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 --- -2 מרתף  תמקו

  , תו ת/ לי מע , מתיתה קו ואמב: יןבכל בני

   . גותמדר י/רחד

 . מחסנים , מעברים, ת מיסעו  חניות,  כללי:

משאבות )בסמיכות  דרי מאגרי מים וח 

  מתקניםחדר/ים טכניים,  .(3לבניין 

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

 והרשויות.   םננימתכת הלפי דריש

  אשר  בנייניםשל ה  ותאב שמ ה חדרי 

ם  ני , מוזהמרתף  בקומות  איםנמצ

 . המשותףהמתקן מ

 

קנים  סופי של המתמם המיקו 

כות בקומות השונות יקבע  רע והמ

 ם. מתכנני לפי החלטת ה

 

וקמות  שונות הממ ומערכות  כןתי 

ישרתו גם בניינים  ד  חא  בבניין 

   .סמוכים 

 --- -1 מרתף  תקומ

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

   . םי מחסנ , ותרג דמ י/חדר

  ל, חדר חשמריםיות, מיסעות, מעבנח לי:לכ

  רכותומע  חירום, חדר ריכוז מונים, מתקנים 

לפי   ם(ורים/מסחר/משרדי מג )ל כניותט

 והרשויות. נים  תכנהמ דרישת

 

 215במגרש  לכל הבניינים תפותו ף משתרקומות מ

 תיאור  י אוכינו

 מהוק

  ת/מעלחתקומות מ

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  ייןובעת לבנקה

ירות  מספר ד

 קומהב
 רותעה וש ימהשסוג 

 --- -3 תף רמ תקומ

  ות, ת/ מעלי מבואה קומתית, בכל בניין: 

 . גותמדר י/חדר

 מחסנים, רים, מעבת, יסעו מת, יו חנ כללי:

כות טכניות  ערומם  ני מתקכניים, ר/ים ט דח

לפי דרישת   דים(משר/ם/מסחר)למגורי 

 הרשויות. המתכננים ו 

חדרי המשאבות של הבניינים אשר  

ם  מוזני  בקומות המרתף,נמצאים 

 . תףהמשו קן תממה

 

  נים המתק  ל ש מיקומם הסופי

יקבע    ומות השונותוהמערכות בק

 ים. לפי החלטת המתכננ 

 

  מותוקממ ה ותומערכות שונ  כןית

וכים  מס יינים בנ ם ג ין ישרתוני בב

נים סמוכים  בניי וקמו בו/או ימ

 ין. וישרתו הבני 

 

 --- -2 ף רתמ תקומ

  ות, ת/ מעלי מבואה קומתית, בכל בניין: 

 . גותמדר י/חדר

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

)בסמיכות   חדרי משאבות מאגרי מים ו 

  יםקנ מתכניים, ר/ים טדח .(4לבניין 

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

 שויות. והר  נניםהמתכ דרישת לפי 

 --- -1 מרתף  תקומ

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

   . מחסנים, גותמדר י/חדר

ר  דחת, מעברים, מיסעו  ות, חני י:לכל

(,  ן המסחרבסמוך לבניי – )טרפו אים שנ 

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

מתקנים ומערכות כניים, ר/ים טדח  .יםמונ

לפי    ר/משרדים( )למגורים/מסח טכניות

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

 או תיאור  ויכינ

 קומה

חת/מעל  קומות מת

 כניסה קומת המפלס ל

 )ד(  יןינלב עתהקוב

  ת מספר דירו

 ומהקב
 הערות שימוש ג הוס

 1 קרקע  ןנייבל קומת הכניסה 

ים, מעלית,  כניסה, פרוזדור מגורים, מבואת 

חדר מדרגות, חדר לרווחת הדיירים, חדר  

  ים, חדר אשפה/חסנ מלות, ים/ עגאופני 

לפי   ת טכניותו כ רומע נים קתמ , רמיחזו 

 ת. כננים והרשויו דרישת המת

 . ותפתמש  ר חצ /ח צובר גז בפיתו 

 1-3 ים רוגמקומות 
3 

 בכל קומה( )

ת, חדר  מתית, מעלימגורים, מבואה קו 

כות טכניות לפי  קנים ומערמדרגות, מת 

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 4 מגורים קומות 
 2: 7ין י בנב

 3: 8ין י בנב

ית, חדר  מעלת, י ומתק אה ו ב מ מגורים,

לפי  מערכות טכניות ים ו מתקנ  מדרגות,

 שויות. והר  םכנני מתדרישת ה

--- 

 ה עליונ יםמגורמת וק

 )פנטהאוז(
5 

 1: 7בניין ב

 2: 8בבניין 

מעלית, חדר  אה קומתית, מגורים, מבו 

מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי  

 ות. שוי רים וההמתכננ דרישת 

--- 

 גג עליון

 ()ראשי
--- --- 

מתקנים   , מערכות סולאריות,דרגותחדר מ

י  יות(, לפט רפ  /ת ו פ ומערכות טכניות )משות

 והרשויות. המתכננים   תש י דר

--- 

 --- --- --- 6 ת למגורים סך הכל קומו

 בבניין קומות סך הכל 
 . 8 : 7בבניין 

 . 9 : 8בבניין 
 )הראשי(.  במניין הקומות לא נכלל הגג העליון

 
 3,4מס'  מות"קו  בר" ריםמגו ן יבני 

 

 ר ואתי וא יוכינ

 קומה

  מות מתחת/מעלוק

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

ת  ודיר רמספ

 בקומה
 הערות ימוש שה סוג

 ןלבנייקומת הכניסה 

 214 במגרש
 --- קרקע 

רים,  סה, פרוזדומבואת כני  למגורים:

מעליות, חדרי מדרגות, חדר לרווחת  

גלות, חדר ע  , חדרופנייםהדיירים, חדר א

 ר. ו זח י חדר מדחסנית, 

, מרחבים  ר, מחסנים מסח שטחי ר: חסמל

 ממ"מ(. מוגנים )

  ומערכות  ניםקמת ,  חדר גנרטור כללי: 

לפי    סחר/משרדים( ם/מיר)למגו  ותני כט

 והרשויות.   םת המתכנני דריש 

 ותפת. תוח/ חצר מש צובר גז בפי

 ןלבנייקומת הכניסה 

 215במגרש 
 --- קרקע 

רים,  סה, פרוזדוי נ כ  ואתמב ים:למגור

ת  רווחדר ל, ח ת ו גמדר  י ר דחיות, מעל

ר עגלות, חדר , חדר אופניים, חדהדיירים

 ור. זמיח  ר דחסנית, חד

ים, מרחבים  נס מסחר, מח י ח טש מסחר: ל

 . מוגנים )ממ"מ( 

  ים ומערכות טכניות קנ מתכללי: 

לפי דרישת  ורים/מסחר/משרדים( מג)ל

 המתכננים והרשויות. 

 ת. פת ר משו וח/ חצצובר גז בפית

 1-17 מגורים קומות 
4 

 ( המקו  לכ)ב

ת, פרוזדורים,  ה קומתי , מבואמגורים

  פה שא   תת, חדרי מדרגות, מצנחמעליו 

לפי   ותינ ומערכות טכ  םי מתקנ  )שוט(,

 רשויות. דרישת המתכננים וה

--- 
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 ר ואתי וא יוכינ

 קומה

  מות מתחת/מעלוק

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

ת  ודיר רמספ

 בקומה
 הערות ימוש שה סוג

 מגורים עליונה קומת 

 )פנטהאוז(
18 2 

מגורים, מבואה קומתית, פרוזדורים,  

אשפה    תח, מצנמדרגות מעליות, חדרי 

י  לפ תו יטכנ   תוכרם ומע )שוט(, מתקני 

 והרשויות. המתכננים  ישת דר

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

,  ת ווחדר משאב ם י מאגר רגות, מ דמ י רדח

כות  ם ומערמתקני  מערכות סולאריות,

י דרישת ת(, לפ פרטיו   טכניות )משותפות/

 המתכננים והרשויות. 

  חדר המשאבות  :215במגרש 

המשאבות  לכל המגרש, משותף 

ה הזנה מהלוח  שבחדר תקבלנ

 י של הבניין. הציבור

על לוחות המשאבות יהיו מונים  

פרטיים אשר יאפשרו לדיירי הבניין  

להתחשבן עם יתר הדיירים  הגבוה 

 . בפרויקט

 --- --- --- 18 סך הכל קומות למגורים 

 יןסך הכל קומות בבני
 . 21 : 3בבניין 

 . 22 : 4 בבניין
 . )הראשי(  וןל הגג העלינכללא   מותו קה ין י נבמ

 

  :והבהרות הערות

  .הבניה ירת יהבלה בהתאם לבטים יו ייתכנו שינ (א)

 קובעת לבניין ]כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה  סות היא הכניסה הלציין איזו מהכנין, יש לבניי  אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  )ב(

 [. (רלהית ה)בקש  

 .קעהקר תמגרש( לקומות שמעל קומ דים )בכלעסוקה/משר ן המסחר/תבנייני לפרט  יו ביט הז טנתן במפר)ג(    לא י

 

 : מגורים בכל בניין ראשי( ) ףמשות ותג רדמחדר  1.4

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

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

 ; גגה לספלמעד  -3 תף רמ

 ן. יא  ם:פי נוס תחדרי מדרגו 

ו/או עם  ותהיה חשמלית ללא 24.81ת מס' לדרישות התקן הישראלי למעליו איםהמעליות תתיש;  :מגורים ן יי בנכל ב יותמעל 1.5

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

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

 ;  8,13,8 :3,4 ניםבבניי  ;8 :7,8נים בבניי  :יתמעללים עסו נ רפמס

 . (כל דין תאו ורלהתאם , בהבכל בניין  )באחת בלבד .בלבד 3,4ם  ניבבניי  יש :)*(מנגנון פיקוד שבת

 לכלומגובה המעקה ועד לתקרת התא  האתותקן מר  באחורי על הקיר. כייםנא"ם בלוחות פלב ופויצ  קירות התא :אתכל  גימור

צבוע בתנור או   ית התא תהיה צבועה בצבע סופקרמ"מ לפחות. ת 27י של ו שיש בעובופה בגרניט א צריצפת התא ת .אהת בחרו

ע  קרקומת הק)במלא  היהיה מאסף מט  :יותית/פיקוד המעל .יפהתאורה ישירה או עק  הב קןתת ותומונמכ תכוסה ע"י תקרה

 "יעד". פיקוד פיקוד היותר יהיה   וא יותלעמ ושלש ונים(. במידה ובקבוצה תהיינהו יהכ ף לשני מאס

 הקומות: מספר אם ל בהת נקבעתהמעלית  רותמהי 

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

 . ןאי מר:שו עמדת  1.6

עיף  לס  תאםבה לו/או חב' הניהו  ייןהבנ יריי ד  נציגות י"ע  נון פיקוד שבת, שהפעלתו תקבע ג נת בעלת מ לי מע ונה ב כו ה כי ר הבמו  –"מעלית שבת"   )*(

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

  .בשילוב רגילהמתועשת ו :שיטת הבניה; דשלה  לפי תכניות מהנדס ניין:שלד הב 2.1

 ; השלד לפי חישובי מהנדס :עובי  .םטרומיי/ועשיםים מתלמנטאמבטון מזוין  אוו/  ןיו בטון מז :רמו ח :ת קומת קרקעתקרה ו רצפ 2.2

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

   .1045' סמ  ישראלי  ןתק לפי :בידוד תרמי ; דשלה מהנדס ילפי חישוב י:עוב  .יןזומ ון טב: חומר :תיתתקרה קומה ו רצפ 2.3

   .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  ד אקוסטי:ידו . בעץיות החלטה ילפ :בשיטה

  קה.קן הישראלי למניעת החלתשות הם לדרי גורים יהיה נגד החלקה בהתאניין המריצוף ב

  השלד. סמהנד ילפי חישוב :י עובהשלד.  מהנדס  ןנו כת, לפי ןו מתועשים מבט אלמנטים וא ן,י ובטון מז :מרחו בניין:ה ותגג 2.4

   .1045לפי תקן ישראלי מס'  :מי בידוד תר .ודרישות התקנים הרלובנטיים לפי הנחיות היועץטום: ז ואי ו ניק  י שיפוע

  לובאם מכל .דשלה מהנדס תיונחה ו יכלין האדרהתכנו  לפי הגילבשילוב ר ,מתועשת למחצה /מתועשת :ץ ת חוקירו  2.5

 , (אחראו  בלוק תאי )איטונגאו  ,גבסבלוקי  גבס,חות ולת, ו רובצד הפונה לדיוץ ח ה קיר ת שלימ ינ בדופן פ ,למחצהעש מתו/מתועש

 .  1045 ס'י מישראל  תקן לפי :בידוד תרמי דס. הנמהן נו תכלפי : עובי  מידה בתקינה הרלבנטית.ף לעבכפו להכו  

 .י התקנים הישראל כון ל מירוק" ש ן "תו תק בעלי  ים יהיו פנת רו י קעי תקרות ו בצ

 חוץ:  רותי ק גימור 2.6

 ניה. הכל לפי התנאים בהיתר הבקרמיקה.  חיפוי קשיח דוגמתו/או אבן מלאכותית,    ו/או  טבעיתאבן  :עיקרי  ,פוי צי /י ופחי  2.6.1

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

 מית. מקות הושראום עם הת ב םוחלוקת הציפויי וןגו ,ות סוגנשאי ליהיה רש האדריכל :חרא י וחיפ 2.6.3

  נדס ה מ   ת יו נח ה פי משולב, ל אוו/ (אחר וא /ו)איטונג  בלוק תאי אוו/בלוקי בטון   אוו/ מזוין  בטון  ירות: חומר:דהן יפרדה בת הו רקי  2.7

   . 1חלק  1004ת"י  על פי    י הנדרש סט קו הא   ד שיעור הבידו מקרה יעניקו את    ל בכ ו   טי, האקוס   השלד והיועץ 

 .משולב לפי תכנון המהנדס, גובה לפי תכנון האדריכל  או/ובלוק  או/ובטון  :בהוגו  חומר :ככל שיש() תו מרפס ר הפרדה בין י ק

 :מדרגות י /רדח 2.8

גות  רחדרי המדל טיוסאק הבידוד ה ;לפי חישובי המהנדס עובי: .בלמשואו בנוי  או זוין מבטון  חומר:מעטפת: קירות  2.8.1

 ת כל דין.וראהו פי יבוצע על תוהמעלי

וק" מטעם מכון בעל "תו תקן יר פנלים( כדוגמת הריצוף + טיח וצבע אקרילי )) םוליבשיפ יוחיפ  ומר:ים: ח נפות רי גימור ק 2.8.2

 . לתקרה הישראלי( עד התקנים

 י(. הישראל םניתקה  וןק" מטעם מכבעל "תו תקן ירו) סינטטי דיסוטיח   ה: חומר:רר תקוגימ

  דרישות התקנים הרלבנטיים,לן בהתאם בלאצו צמנט ר ט אוצלן  רוגרניט פאו  ה רו מאבן נסות יהיוג דרהמת: רגו דמ 2.8.3

 כנגד החלקה.  ספסיםים מחורגות ומשטחי הבניים )פודסטים( ופסובעלות שיפולים תואמים לאורך המד

 כל דין. יפיבוצע על  תמעלית/יו והת גו דרלחדר/י המ הבידוד האקוסטי אקוסטי:ד דוי ב 2.8.4

 . 1142, בהתאם לת"י (דמאחז י תושולב )לרבמאו / וי ונ במתכת ו/או  :דמאחז י  /קהמע 2.8.5

   .המדרגות י/ חדרבאמצעות  :עליה לגג 2.8.6

 : קומתיתמבואה )לובי(  2.9

יט  גרנ קרמיקה או  או)שיש(    אבן נסורהת גמו, די קשיחיפובח יהיהגימור קירות פנים   ומר:ח קומתית: מבואה  יםנרות פר קי מוגי 

  בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים)טיח וצבע ע וציבהקשיח י פוחימעל ה ,חותפל  תות לדמשקופי ה הבוגרצלן, עד לפו

 עד לתקרה.  י(הישראל

  לא מונמכתה קרתשל במקרה . (הישראלי ן התקניםמכומטעם רוק" י  בעל "תו תקן)טטי נ סי די ס+  יחט תקרה: חומר:גימור 

 .  ןלצריט פוגרנ וא האבן נסור: וףריצו. מעל תקרה ז וצע טיחיב

 :יתאשר כניסה י(וב )למבואה  2.10

  תלבה משקוף דעד לגו לפחותוצלן, ניט פורורה )שיש( או קרמיקה או גרחיפוי קשיח, כדוגמת אבן נס  :חומר :ימור קירות פניםג

 .הישראלי( םקניהת מטעם מכון "ירוק ו תקן בעל "ת)י יל קראבע צע טיח וצמעל החיפוי הקשיח יבוסה. הכני

 או תקרה דקורטיבית.  תקרת משנהו/או  ק"(,ירו קןת )"בעל תוי טטסינ  סיד+  חטי: רמו ח :תקרהר ומי ג

  ם בתקןהעומדיו "ר, מ 0.64-מיפחת ד לא דולן. שטח האריח הבצט פורג גרניאבן נסורה )שיש( או אריחים מסור: חומ :ריצוף

 . החלקה למניעת 2279י לשראהי
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בטון טבעי צבוע  חומר: גימור תקרה:ין סינטטי. לבבמצבוע  ב,משול ו/אוטיח  או/ו  יבטון טבע :הי נקירות חור מ י ג  :ורהחניה מק 2.11

ניות, שופעת, כולל סימון חלא מ במסעהק חלומ בטוןקומות.  ה בין  משופעתבמסעה  בטון  רצפת חניה:גימור . טיבמלבין סינט 

 ועה.נתהיות יועץ ט לפי הנחלושיוור מספ

לפי   ן סינטטי דוגמת פוליסיד או חומר דומה,יבלמ+ צבע  חיט קרה:רות ותי ק: םי רחטכניים וא םי רחסנים, לחדם למי דור פרוז

 .החלטת החברה

  :חדרים לשימוש משותף     2.12

 מה. כדו( ו)ככל שיהיו כנייםים טר/חד

   -ם יינכט םבחדרי :רהקת רגימו . (כו'ים ומל, ארונות חשמ  גומחות,עט )למיסיד, ולפ  תוגמסינטטי ד צבוע בצבעטיח  :ר קירותמוגי 

 . בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקניםכל הצבעים,  סינטטי.ע צב צבוע ב ןוטב       

 . בשולאו מפורצלן  וא ראצו ה או טאריחי קרמיק  :גימור רצפה       

 ניה. לפי היתר הב, המונשפה טת לאבורו : אצירת אשפה            

 

  :תהערו 

 התקנים הישראלי. ון מכ"תו תקן ירוק" מטעם  יהיו בעלי פנים  ת וקירותתקרו  בעי כל צ .1

הישראלי   התקן ם לדרישות התאיהיה ב ותפים(שים המובשטח )בדירותחלקי הבניין השונים בצוף  י רדרגת מניעת ההחלקה של ה .2

    .הלמניעת החלק 9227

 

מערכת  ידית על לטנשחשמלית ה ת פתיחהגת, בעלזוגמ םואלומיני  תלד התהילבניין   הסיהכנדלת  :ן ניי בל ראשית יסהדלת כנ 2.13

  .אינטרקום ומחזיר שמן

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

 .חות פדלת טכניים:ים רחדות דלת  

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

 .יש :משותפים וחלקים   יםחדר ,םיי כנים ט/חדר חניות, ,ותומתי אות קו רגות, מבדמ ר, לובי, חדן בנייכל לה בכניס, הורתא 2.16

  ולחצן תיתקומ האמבו/קבועה בחדר המדרגות לילהורת בת לתאשגנון ה, ומנור בכל קומהדלקת א  חצןהיו לים יור מג בבניין ה              

   .יתמת ה קומבוא /ותדרגר המבחדור א  תקלדה להדירך המתו

  יכל.דרהא עיצובהחיצוני בלבד(  בגוון לפי  קםבחל) חרא ציפוי אור פח מכופף צבוע בתנו ומר:ים: ח מל, גז ו שמת חארונו  2.17

   וא, ןסחמלכל רד נפ  מונהתקנת ין הילופחלאו  המחסנים למונה נפרד,החשמל של כל ת ונר הזחיבו :דירתייםבמחסנים רה תאו  2.18

 . והחלטתו המוכר בחירת "יפען משויך המחסאליו ירתי דהלמונה          

 ים  של הבניין/ ף המשות כושהר שמל שלהחת הזנה ממערכ : יש.ערכות אלקטרומכניות משותפותמלו לתאורה  מלחיבור חש 2.19

 סמוך  יין הנבקמו בימו  ו/אווך  הסמין י נבבקמו ימו אך ין,  הבני שרתו אשר י פותל )יתכנו מערכות משותנדס החשמנון מה כלפי ת  

 אישור הרשויות השונות(. פוף לכין, בי הבנגם וישרתו   

 . תקומימ הות רש ה ר יהיה לפי דרישתמספ. עיצוב הארמו בחזית הבניין יותקן מספר בניין חיצוני ו :ן ייבנמספר  2.20

 

 הוי( טי זי פר – 'לאמור בפרק א ירה )בנוסףתיאור הד .3

 : *ההדירבה גו  3.1

 '.מ 2.50-ת מפחולא  תית התקרהתחוף עד פני הריצ מ דירהגובה ה   

 מ';  2.05 -מ לא פחות :רגובה חדרי שרות ופרוזדו    

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

שטח ה בדירבה הרה גול מק. בכהננמכות מקומיות ותקרות משיטות, הלכות, ברת, מעת קורולמעט תחהערה:  *

 לי הקבוע על פי דין. מינימה הגובהמן חת תקנות לא יפפי הרה על בי חלקי דיע לגהקבו יימלנ ימה
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 .ם אותהמשי המשלה או ם די בדירה ובשטחים המוצמ מת חדרים וגימוריםרשי  – 2 טבלה מס' 3.2

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

 (1)רותיקחומר  תיאור 

 ( 2)רותותקרות גמר קי
 (4)יחיפוחי אריות דימו

 ( )בס"מ

 (4)וחיפוי  (3)ףריצו
 מ( )בס"   ם דות אריחי י מ 

 ריצוף
מ"א   / "רמחיר לזיכוי למ

 חדשים  יםלקבש
 הערות

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

 . ך שהמבת ו רע הב טוראה פר אין ( 3)ראה  ( 2) אהר ( 1)בלוקי בטון  ון, טב ור די   ר חד 

 ( 1)בלוקי בטון  בטון,  ח מטב 

 ןאי ( 3)ראה  ( 2) אהר

 המשך. רות בע ה פרוט בהאר

 אין ( 4)ראה  ן חתו ת ן  רו א   חיפוי מעל משטח 

 . שך בהמ ות ערראה פרוט בה אין ( 3)ראה  ( 2) אהר ( 1)ון בלוקי בט , ון בט ל פינת אוכ 

 . המשך ות בהערט בראה פרו אין ( 3)ראה  ( 2) האר ( 1)ן בלוקי בטו ון, טב ים וזדור ר פ 

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

 . שך ראה פרוט בהערות בהמ אין ( 3) הרא ( 2) אהר ( 1)טון וקי ב לב , ן בטו שינה   י חדר 

 ממ"ד 
 ן  זוי בטון מ 

 הוראות הג"א  יפל
 . ות בהמשך ה פרוט בהעראר אין ( 3)ראה  לפי מפרט הג"א 

 חדר רחצה כללי 
 ה( )אמבטי 

 ( 1)בלוקי בטון  , בטון 

 ןיא ( 3)ראה  ( 2) אהר

 . ךבהמש ערות הראה פרוט ב

 אין ( 4) ראה לןרצפו  גרניטחיפוי 

 ם רי הו ה  חצ ר חדר  
 ( מקלחת ) 

 ( 1)ן בלוקי בטו בטון, 

 ןאי ( 3) ראה ( 2) אהר

 . שךבהמ  בהערות  פרוטה אר

 אין ( 4)ראה  גרניט פורצלןחיפוי 

 ( 1)קי בטון בטון, בלו  ורחים תי א שירו 

 אין ( 3)ראה  ( 2) אהר

 . משךבה פרוט בהערות ה רא

 ןאי ( 4)ראה  צלןורט פניגר וי פ חי 

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

 אין ( 3)ראה  2.6יף אה סע ר ( 1)טון בלוקי ב  בטון,  ש  שמ   מרפסת 
 . 2.6ראה סעיף ני י קיר חיצוחיפוי/ציפו

 שך. בהערות בהמ רוטגם פראה 

 3.4ראה סעיף  אין אין ( 2) אהר ( 1)ן י בטווק בל בטון,  ה יס כב   ור מסת 

 י  ת ר די ן  מחס 
 או מחסן מוצמד 

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

תכנון   פיחסן ל ירות מעובי ק 
 יןכל דולפי   האדריכל/המהנדס 

 

 בלה: טלת הרו בוהרות עה

  :קירותחומר  ( 1)

 הלן: תנאים לב סבות גלוח  ס אוקי בטון תאי/בלקי גבלוב/טוןבן/בלוקי טוב :מויים שע יו הי   ם בדירהצות הפני ומחי  קירות

 מ"מ לפחות. 0.6 עובי דופן הפרופילים -

 .חות"מ לפמ 70 םילירופרוחב הפ -

 אלי(.רנמי / תכיזכו /ם סלעיצמר ק"ג למ"ק ) 12ל לחות פות שיפבצ 2בידוד " -

 :יהיו אחד מאלההגבס  ל מחיצתמכל צד ש

בעל  מ"מ לפחות, מחוזק ומשופר לנגיפה  15.9בי בעו לוח קרומית(, או לחילופין צה דויחות )מחלפ  מ"מ 12.5 וביבע תולוח 2 -

 (. תק לפחומ"/ק"ג 1000) בוההצפיפות ג

 . ותהלוחספק ומפרטי היצרן/  תאם להוראותהבו צוע יהי הבי פרטי

 . טיולמפר םתמאהת תאר בכתב ת הלוחות ויאשר התקנ צמוד אחות יבצע פיקוח חופק הל סן יצר
 



 בהיתר בניה נה תמו
וכ נ מפרט   נויים רק ע ערך לפני קבלת היתר  ו "י רש פוף לשי י  ת התכנון ו

 

                       _________ __                                              ____________ 
 חתימת המוכר                                                              חתימת הקונה           

 

   ' , גב'א',  ים חפנס

 29  ך תו מ 12 'עמ 07.10.2021 : יךתאר/ 12מהדורה   ש "משהב -כן משת כר ל מפרט מ  /*Cדגם    /חדרים   5ת דיר /214,215ים ש מגרבאר יעקב    "מ/ע ב בטוצפריר שר זוהר  יה/יכות הבנא ל דמס

 

ו אל  ל קירותמעטפת הפנים שן שניתועשת / מתועשת למחצה, יטה המת בש םוצעיץ מבהחו ה רוויה, כאשר קירותניבב :ץ וקירות ח

בידוד ": 1045ת בת"י נטית לרבו בהרל הנבתקי הידלעמ ף פול בכ. הכאו בלוק תאיבלוק בטון בס, ג קיוות גבס, בלה מלוחויעש היהת

 בטון. "י היצרן "כעמידים למים" או מבלוקי ערים מוגדים ההקירות בבלוק יבנורה קמ בכל רחצה בחדרי, הל מקרכב. (" םיל בניינ תרמי ש
 

 :תו קרת/תקירו גמר  ( 2)

 בהתאם המר יהי מוגן הגהקירות. במרחב ה יה שלנהבר חומל  התאםאו ב+ צבע אקרילי טיח ת יהיה, ילונקונבנציניה : בבירותגמר הק

 בן. ל: גוון  .לי קריצבע א + ף עורה קודות פהנחיל

 לבן.  :ון גו  .ילי+ צבע אקר העורף  הנחיות פקודל בהתאם ן הגמר יהיההמוג במרחבי. ינטט + סיד סטיח  :מר תקרותג

 ן. בל :ון גו  .ליריאקע ללא חיפוי(: צב )בתחום תיםו ר שי צה ו חדרי רח קירות ב גמר
 

 :סותפרגמר קירות במ

   ום נוסף.שלת אללתות זיח הל לכה כדוגמת במרפסות יהי  קירותגמר ה

וי  בנ  או םנטייהרלבתקנים התואמת לדרישות ה ה אלומיניום משולב עם זכוכית . מעק(תקבע אחרנלא  )באם :קות המרפסותב מעעיצו 

 זית. גמת החכדו

 . ראלי הישים נקם מכון התוק" מטערי  תקן  ו עלי "תפנים יהיו בוקירות ת רו בעי התקצ כל
 

   :ריצוף ( 3) 

 ת. לבנטיו בדרישות התקינה והחקיקה הרומד ' העוג א(, סןפורצלן )גרניט פורצל מסוג םנו אריחיותקה ירבדי יםרדהח תמערכולכל  

 ח. פוי קשיית חירוקבגמר הת, אלא אם כן צוין חולפס"מ  7 הבבגו מר הריצוף רות מחויק ל היקף השיפולים בכהריצוף יכלול 

  .וליםיפשבך רושיח אין צ חיפוי קוץ מחופה בקיר החם בה תבמקומו

ה התואמים  מכל סדר ת/גווניםדוגמאו  3-סדרות של ריצוף ו 4ות, הפח לכל ונה,ג לקיציועד לריצוף, המוכר , המי חל מידת אריכל

 לי. יר ניטרהן בגוובד מהם ת מגורים, לפחות אחרודי בשימוש ב יחיםפוצים ושכגוונים נ/לדוגמאות

לוי  )למיובה של רגוונים  שניבחירה בין קונה להמוכר יציג (.  LAPPATO) "תיק "מבריק חלגימור דרות תהיה בין הסמב אחת לפחות

 .כהה ר וון אפוגאחרת בר והבהי בגוון אפורת  אחפוגות, בין אריחים(.  -מישקים 

  י אישור והצהרת הספק( " )עפ פקה  לאס   תן ני   ו אינ   ס"מ  45/45ת  דו צוף במי י רבמידה ואריח ל   
 ט להלן:מפורפי כ חלו   אריח ת  סדרה נוספת או מידו  לקונה  ייב להציע ח  יה הי ולם א   ו אל  ת ריח במידו טור מהצגת א יהיה פ המוכר 

   )הבחירה בין החלופות היא להחלטת המוכר( :   

 .בנוסף   אריח במידות חלופיות    א. 

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

 ר ניטרלי;היב  ם בגוון ה מ אחד    ת לפחו ,  ת מגורים ו רי בד   ש מובשי  כיחים גוונים נפוצים וש מאות/ דוגמאות/גוונים התואמים לדוג   3-ו 
ט ני גר)   ן לפורצ אריחים מסוג  .  ג א' ו ס   .ס"מ   60/60ת  במידו ם  יחי רא  : ( ותמרפס ו שירותים,י רחצה חדרט ע)למ ירהבכל הד ף ו צי ר -

 .ת ו לפח   R-9החלקה  נגדות ל ת ה  ת ג דר וב   נטיות ב הרל   ת התקינה והחקיקה דרישו ו   2279  י ת"ת  העומד בדרישו.  ( פורצלן 

ג סו מ   אריחים . ' א ג ו ס ס"מ.    25/33ס"מ,    33/33ס"מ,    45/45 לבחירת הדייר ממידות  :רותת שי מרפסם/ותי רי ש/י רחצהבחדרף צו רי  - 

 י בחדר  -  לקה גדות להח דרגת התנ נטיות וב ב ל ר הה  יק ודרישות התקינה והחק   2279  ת"י  ת ו העומד בדריש . ( פורצלן יט  גרנ)   פורצלן 

 .לפחות   R-9בשירותים  ,  ות פח ל   R-11חת  ל קוברצפת תא מ  , לפחות   R-10  צה רח 

 . ( גרניט פורצלן )   פורצלן   וג ס יחים מא'. אר  סוג ס"מ.    25/33ס"מ,    33/33ס"מ,    45/45  ות ידמ מר  י לבחירת הדי :שמש סתבמרפ ףריצו  -

  לפחות. R-10 ה  להחלק   תנגדות בדרגת ה נטיות ו בל ר ה חקיקה  ה וה ני תקה  ודרישות  2279ת"י  ת  בדרישו  העומד 

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

  :רותי ק י חיפו ( 4) 

ם  ימ ואהתמכל סדרה  גווניםגמאות/דו 3-ף ווסדרות של ריצ 4פחות, ל הלכ לקונה,יציג  רד לחיפוי, המוכלכל מידת אריח, המיוע  

 יטרלי. נ רוון בהי בגמהם אחד   מגורים, לפחותת רובדי מוש ישם ב צים ושכיחיים נפוונגו/וגמאותלד

לוי  י)למרובה  של ניםגוו  3 בחירה ביןהמוכר יציג לקונה (.  LAPPATO) ת"י"מבריק חלק  לפחות אחת מבין הסדרות תהיה בגימור  

 .ןולב הכה וראפ ,בהיראפור  םי נ בגוו ים(אריח  ןפוגות, בי –מישקים 
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בהסכמת  , להציע  אירש אההמוכר יס"מ.    30/60במידות  .  ( פורצלן יט  נגר )   צלן פור וג  ריחים מססוג א'. א  :שירותיםו ה רחצ י דרבח -

  רה.ר הדי חיבמ ינוא שיס"מ לל 33X33מ, "ס 20X50ספות רט וכן במידות נומפו , אריחים במידות דומות להקונה

  -מעל החיפוי ועד לתקרה . ותחלפ תהדלמשקוף נוי מהמחיר עד גובה שיא נה ללקו ה ירתבמידות לבח רחצה י/רדחב רותחיפוי קי

 . טיח + צבע אקרילי

  + צבע אקרילי.  ח י : טי ובקירות מעל החיפומ'.  1.50  י קירות במידות כמפורט בחדרי הרחצה עד גובהופ חים ית וריבחדר הש

שטח ך מ ראו   ל לכ  לפחות   ס"מ   60בגובה    חברה. ה ת  לטפי הח ל   ות מידסוג א' ב   ( ו פורצלן א   לרגי )   מיקה קר י יח אר:  מטבחי בפוי ח - 

עליון של החיפוי ף ה פוי קירות תואם מאחורי התנור וסביבו בקו הסי ח  -  BI  ת אינו ביחיד .  כאשר התנור ( העבודה )מעל ארון תחתון 

  קרילי. + צבע א   ח יט  רות: חיפוי ובקי (. מעל ה וף ריצה ל  ' מע מ  1.50ה )גובה  פ צ הקרמי ועד הר 

 וי קרמיקה זהה לגמר הקירות. יפח ו יט קוסידוד אמובנית כולל ב סגירהע וצה תבילוג תנרלצ

לחלקי  םת מעבר מיניעלמ םנטייבנים הרלהתק ם יאטמו לפי הוראות כל דין ולפי דרישות טובירם  ריוזאקזים בת והנהרצפו הקירות, 

 כים. סמום ירדחאו ו/ נייןב

 

  ת:רו הע

  רבעת מענטיים למניהרלב ניםתקת הויש דרדין ולפי הם ייאטמו לפי הוראות רים הרטוביוזבאם קזיהקירות, הרצפות והנ איטום:

 . ם. סמוכים ריבניין/חדחלקי מים ל  

 . ס"מ 2 -כעד ל ש שרייתכן הפ ,וכיםמסחללים בין ל  ומרפסת שרות, רחצה, ממ"ד ירדחירה,  יסה לדבכנ – הפרשי מפלסים

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

 מים". עד גובה "אריחים שלו א ,לפחותבטבלה לגובה המצוין עד שה יעת הקירוי פוגובה חי  - תו פוי קיר י ח 

  החלטת החברה.   ס"מ, לפי   60  -פחות מ   ן שאורכ ות  ת קמור באם יש פינו   , PVCיל אלומיניום או  פרופ מ ת  נו י פ   יבוצעו   –וי  פרופיל פינות בחיפ 

 ף בדירה. ו יצהר שלה רקש ו/או הב טוילבצע תלא  הרהחבי פק יודגש כלמניעת ס - קהרהב/ליטוש 

 שתותקן   נית המכר, וככל כ, בתולכלב וא /במדויק ו ,ןתסומ מובהר כי לא בהכרח ן, לפי החלטת החברה,קתותבאם – תרה/ו , קו רגולהפ 

  האדריכל. תכנוןפי , ללבומש ו/אוו/או אלומיניום  פלדה ו/או ןעץ ו/או בטו מ ויהעש תהיה        

 טבח, ארונות למערכותמחופים, בגב ארון מ  תות ית וחזי קירו למעט בשולמ לפחות, ס" 7 בגובה  ,וף ר הריצ מחומ (ם)פנלי – םי לשיפו 

 ינות )גרונג(. ים, ללא קיטום פ ל ושיפו וייפח .ם טכנייםוריואז

נדרש   צולריצוף טרא .תלפחו מ"מ 3 של ת(יחים )פוגואר ח בין מרוו עצויבנדרש נים לריצוף וחיפוי, ות התקלפי דריש – וגות()פ ווחיםרמ

 מ"מ לפחות. 1 של וחרומ

 

 (במפרט מכר זהר או בסעיף אח טבלהכך ב ן ויצ םא נו בפועל רקותקייחסות בהערות לעיל י ומתקנים לגביהם יש הת דוכי צי מובהר )

 

 נות:ארו  3.3

   ח תחתון:מטב ארון    3.3.1

הכנה לכיריים   ,ריוהכל ה שוח שטלהתקנה  איםתמך פתח הות יחיור, , תושבת לכים ות, מדפ גירמ ת,והארון יכלול דלת -

 נה למדיח כלים. (, הכהצתלה למל ונקודת חשנקודת גז לבישו ה שטוחה, וך פתח מתאים להתקניתחו בותוש)ת נותמוב

 ס"מ.  60-לתות, יהיה כת הדל חזיעומק הארון, כול •

  יצוף. מעל פני הרמ ס" 90-כיה יהה  דגובה סף עליון של משטח העבו •

ת  של תחתירטיבות ם למניעת למי דעמיפוי מ ובחיס" 10-קל( בגובה של כוס)ה נוי ב ההתקן הגבן תוור חתית האתב •

 הארון.

 ת.מ"מ לפחו 17-18 בוד )סנדוויץ( בעוביל ץמעו יה יפים ון והמדגוף האר  •

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

 .  נגיפורמסטפולוחות  / MDF/וויץ( נד)ס לבוד עשויות מעץיינה ן תההארו ותתדל •

  תלוסימ תתהיינה בעלוהמגירות הו ולכל עומקו. לפחות, לכל גוב ס"מ 60ברוחב  מגירותהארון יכלול יחידת  •

 ת ממתכת. ופיוטלסק
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  נות מכנייםפתרו תקנו יו  ן,רו אהפינה של ה דרש ולא יותר. ביחידתת בלבד, אם נה אחפינ לויכלמטבח התחתון ן ה ארו •

 ך. ערה ו שווא  נרק קורת מג'ימגנשלף כדו ןולאחס

 : פורטים להלןלרכיבים המ םהיו בהתאיהמטבח  ארונותסוגי ציפוי     -

 פורמינג. ידיות מתכת.טוספ / הקני: פורמייציפוי חיצו  •

 ה. ן או פורמייקמלמיים: פ דר מציפוי פנימי וגמ •

 כמפורט להלן:ר וכחר המ יבש קיםו/או הספ רג המוכצישי ווניםך סוגים וג תוהקונה מ רת חילב סוגי הציפוי וגווניו יהיו   -

מהם בגוון  אחד לבן ו  בעבצ םהחירה, אחד מונים לבגוונים ש  5לפחות הציג בפני הקונה כר לו: על המחיצוניציפוי  •

 טרלי. ני

  לבן. ווןגב מי:ציפוי פני •

וכר המל ינם, עלהתק  אלהדייר ש טי ל. החהחלטת הקונהל ון הינםתחת ן רואיח, תנור וכו' מובנים בקנה של מדתכנון והת -

 אלל) יים המובניםהכלים החשמלועדו להתקנת , במקומות שית ומדפיםובות דלתתו, לראת ארון המטבח בשלמוק ספל

 רשות. ( לרבות ההכנות הנדליםחל

 ;המשךערה בה האר ות:מיד ( 1)  

 

ת חובי לא פעוב המשטח עבוד הקונה רתחיבלתקן התחתון יו ארוןורך הלכל א :ורמעל ארון מטבח תחתון: תיא עבודהמשטח 

לפי העניין(,   1,2 יםקלח) 4440 ת"י דרישות ל ונהוה ערך(, העקיסר או שו ןדוגמת אבכימרית )או פולמאבן טבעית  ס"מ 2-מ

  ף המשטחיקיור. בהל כש החטוהמשטח יותאם להתקנה ש כל היקפם. ית הארונות בלחז ביחס  מס" 2בהבלטה של ליים עם שו

בחזית  עם עיבוד קנט מוגבה אלהתקנה ליף העדי לשאהמוכר )הקונה רי ע"יקבע ו וד שאופן עיב גבהמו עליון טנק  תקןיו

 (. הזצוע בי יכוי בגין אי. לא יינתן זשטחקף המיה כלב םכולל אף מי ,שטח ככל הנדרשהמ

ם  ניגוו 3ה ונ ציג בפני הקי המוכר ו.יד ו על/ק/ים שיבחרספ ו/או ה וכרהמ  יע"מגוון  דוגמאות שיוצגו נה מתוך לבחירת הקו גוון:

   ד(.ד אחבוד חול בהדבקה ולא אבן קיסר יהיועית או טב אבןלוחות ה ) ניטרלי. רהיה בהי אלו י  אחד מגוונים, ולפחות

  

 אין. ון מטבח עליון:רא 3.3.2 

רון  מ"א א 1 דלהמיר ע רע לדיירשאי להצי יהוכר יה המפי  יצפהסתכנון המטבח ל ם ומעלה, בהתאמהחדרי 4.5בדירות : רהעה

 . "אמ 2עליון יהיה ורך המטבח המ"א וא 5יהא   המטבח התחתון ך ארוןר ר, אוומכלון. מטבח עלי מ"א ארון 2 -ב תחתוןח טבמ

 : ון כמפורט להלןעלי ן הור נן האהצעת המוכר יתוכהחליט הקונה לקבל את 

 ת.ו ני פ הארון יהיה רציף והמשכי ללא  •

ובתנאי   מס" 60ה ון יהיתן שגובה ארון עלי ני . ות"מ לפחס 30מקו פחות ועולס"מ  75 הון יהיהארון העליהו של ובג  •

 . ה(פלקעלה )מגנון כלפי מנות העליונים תהיה שפתיחת הארו

 .רכוואלכל  ל לפחות מדף אחדארון מטבח עליון יכלו  •

 .התחתוןרון המטבח ט לגבי א פרהמ תוש רייהיה בהתאם לד  ון המטבח העליוןמבנה וציפוי אר   •

     .ראה נספח ג' :החיפוי וללה, הכיור, הס ח העבודה,שטמ  ,המטבח ותארונ ד וי בעכי מחיר לז 

 

(, סנדוויץ'לבוד ) עץ עשוי מן תו תח  ארון רותים(, יותקןי שהבדירה )למעט בחדר  הרחצ ירדחבכל אחד מ :אחרים )ציין(ארונות  3.3.3 

   MDF 5מה  רים בבמה דאו סיבית עמיP 310תקן  פילENלל  ס"מ לפחות הכו 80של י מל מיני רךאו מונח ב י אווליהיה ת ן ור. הא

 משולב בכיור.  רץו קווניא  / שימחרס / ש ליבודה אינטגרידים, משטח ערים בלתי מחלדפים, צימדלתות,    

     אין. :חצהרהכוי בעד ארון לזי  רי חמ                   

 

    :הערות

פעמיים   שבתמחו  מטבח. פינהר הקי  התחתון תימדד לאורך רון אהאורך מידת  .ךמטר אור 6 תחתון  מטבח ארון  ךאור מדידת (1)

ונות. ארבאורך ה יכללו  תך הארונו לבים בתו שו המ)למעט מקרר(  ב"וכיו  כיריים למדיח, תנור, המיועדים חללים ון.רך האראו ב
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קיימים   טבחהמ ותארונ בגבקיר שביתכן ו ון כי קונה לקחת בחשבה על י,עצמ  עו צימטבח ובות הונור ארב ע במקרה של זיכוי  ( 2)

 ח/ים אלו לצורך תחזוקה.שה לפתאפשר גי ל שמשותפים. י  פתח/י גישה לקולטן/ים

 .הקונה להחלטת נתונה ן תחתו  בארון  םבני מו  'וכו  תנורח, מדי של ורך התקנהלצ  ן הארו  תכנון  ( 3)

 שיועדו  תו מקו במ  פים,דמדלתות ו  לרבות, בשלמותו  המטבח ארון  תא קפסל רוכמה על ,ינםלהתק אשל ונהקה החליט -

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

 .את הרוכשרה החבחה תנבו בע ובמועד תקשהחברה  הלוח זמניםבחירותו על פי  לעוח ו ד באחריות הקונה ל

 

 ה: סכבי  יתתלי ם לי נמיתק 3.4

 כביסה.  וני לתלייתן מתקן חיצ תק יו תור שיה תספממר

               הכביס חבלי 5ס"מ,  160ם  באורך מינימלי של גליוגל (ות ונ ו מגולמתכת ) בעל זרועות: )קטנה( יית כביסהלתלקן מית      3.4.1

מ  ס" 120-מחת א יפכו לורומם שאר תמ ובתנאי שיותקן מתקן מס" 160-מן יהיה קטן המתקורך ן שא נית טיק.לסמפ

 ס"מ.  800-סה לא יפחת מיך המצטבר של חבלי הכבורהאו

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

  ס"מ.  160ל ימלי שני חבלי כביסה באורך מ 5ת ל לפחולוקיר. המתקן יכל בעב ומקויה יצין יההמתק 

 3לפחות תובב )קרוסלה( עם עמוד הכולל מס תקןן זה במקת , להמיר מלטתוי הח"רשאי, עפ ר יהיהייהד  ןגהת ירדב -

 צף.רו למשטח מ בטון ו/או ב ומקובע למשטחיצ ייה ה ימאלומיניום או ממתכת מגולוונת. המתקן  תו מתקפל ותעזרו

 . UV רינתלקידים מע ו איכותיים,החבלים יהי  םמתקניה בכל 3.4.3

 בתחתית ס"מ. 60-ה לתליית כביסה לא יפחת מניש ק העומ .5100ומד בת"י מס' יהיה מחומר עמיד הע: סהבי כר תו סמ 3.4.4

 המשטח לש לס עליוןהבניין. מפל וף מי הגשם שסיאכת רעיותקן משטח הפרדה מבטון שינוקז למ יסהכבמסתור  כל

 .  רהפת הדיצרני מפלס ס"מ לפחות מפ 30-וך בנמיהיה  

 .מ"ר לתליית כביסה 1.7של וי שטח פנ רמישה ובתנאי שי סתורי הכביסטכניות במת כורמעב ללש ןת ני 3.4.5

 

  בהמשך. ערות נוספותגם ה . ראה()מידות בס"מ  לונות ותריסים בדירהות, חימת דלתרש – 3ה מס' בלט 3.5

 יםיסתר חלונות   דלתות ---

 ר דח
מידת  ת וכמו

  הפתח
 חב( רו /ה )גוב 

 )עץ  מרחו
  /םויאלומינ

 ר( אחת/  מתכ

סוג פתיחה )ציר  
(/ נגרר/  כע"כ

 אחר(

דת  כמות ומי
  חפתה

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
מיניום/  אלו
 אחר(   /תמתכ

פתיחה  ג סו
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

  ומידת תוכמ
  הפתח

 ב( חור)גובה/ 

  /ץ חומר )ע
  ניום/אלומי
 ( אחר  /מתכת

 לבים חומר ש
  סוג פתיחה)ציר/

  /כ/נגרר ע.כ.
 ( רחלי/אחשמיס/כ

 סה כני

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 105/210-כ

 ר דיור דח

1 

 נגרר כ.ע.כ  וגג ' מז ומלא

--- 

--- --- 

1 

 ' מאלו  אלומ' 
 יחשמל  גלילה 

 ינ יד יו ב כולל גי 
 260/225 -כ --- 260/225 -כ

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

.ע.כ  כ  רנגר ג וג ' מז אלומ  

--- 

--- --- --- 

 --- 120/120-כ ---

נה  שי חדר
 1ים הור

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני ' ומאל אלומ' 

 140/120-כ 140/120-כ 80/210-כ

   ממ"ד
מש  )מש

   כחדר
 ( 2 נהיש

1 
פי  פלדה ל 

   א "הג
לה(.  )רגי ציר 

 פתיחה חוץ 

1 

 וגג ז ממ' אלו 
  ות י ח נהפי ל

 א "הג

1 

 .  ככ.ע. נגרר   אלומ'  אלומ' 

 100/100 -כ 100/100-כ 80/200 -כ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
לפי   לכיס   הנגררתרסיסים,  ז, הדף ו ד ג נג  , פלדהאחת כנף  

          .א "הג  הנחיות
--- --- 
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 יםיסתר חלונות   דלתות ---

 ר דח
מידת  ת וכמו

  הפתח
 חב( רו /ה )גוב 

 )עץ  מרחו
  /םויאלומינ

 ר( אחת/  מתכ

סוג פתיחה )ציר  
(/ נגרר/  כע"כ

 אחר(

דת  כמות ומי
  חפתה

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
מיניום/  אלו
 אחר(   /תמתכ

פתיחה  ג סו
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס/אחר( 

  ומידת תוכמ
  הפתח

 ב( חור)גובה/ 

  /ץ חומר )ע
  ניום/אלומי
 ( אחר  /מתכת

 לבים חומר ש
  סוג פתיחה)ציר/

  /כ/נגרר ע.כ.
 ( רחלי/אחשמיס/כ

 3שינה  רחד

1 

 לה רגי ר צי  עץ

1 

 כ.ע.כ ר  נגר ג ג ו ז אלומ' מ

1 

 ידני  ה גליל אלומ'  אלומ' 

 140/120-כ 140/120-כ 80/210-כ

 4 ינה ש רחד

1 

 ר רגילה י צ עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 ניילה יד לג ' ומאל אלומ' 

 140/120-כ 140/120-כ 80/210-כ

  הח. רחצ
 לילכ

1 
 + עץ 
 ר  ו א-צו צוהר/

 ה ילרגציר 

--- 

 --- ר מכנירו אוו 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 80/210-כ

ח. רחצה  
 ריםוה

1 
 + עץ 

 אור  -ו ר/צ צוה
 ילה ציר רג

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 פ( )קי 

--- 

--- --- --- 

 --- 60/100-כ 70/210-כ

  תיושיר
 םאורחי

1 
 + עץ 

 אור  -ו ר/צ צוה
 יר רגילה צ

--- 

 --- ניר מכרו אוו 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/210-כ

מרפסת  
 שרות 

1 

 ה לי ציר רג עץ

1 

 ע.כ כ.  ררגנ ג וג לומ' מז א

1 

 ע.כ  .כגרר  נ אלומ'  אלומ' 

 170/105-כ 170/105-כ 80/210-כ

 דירתי  מחסן 
  )ככל

 צמד(שהו

 פח /ץע  1
טת  החלי לפ

 החברה
 ציר רגילה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 90/200 -כ

 

 : תו ואחר טבלהל ותערה

ניגרר רגילה+ משתפלת, פתיחה =  פ()דרייקינטוי  בס, לת )נטוי(פתה משתיח= פקיפ פתיחה,  וגס =הלי רג  צירם,  = אלומיניומ' ו לא :מילים  ביאורי  .א

לה, עמ גלל כלפינ  יס= תרה לילג ,ועהבקכנף על  תי כאנ עהבתנואחת  = כנף גיליוטינה בקיר,  ומחה )כיס(תוך גאו ל/ל כנף וע תכנף נגרר  =כ.ע.כ 

   .מליו/או חש ידני() עות רצועהבאמצ

 הדלתות/כ "תתאים לסהובלבד שהכמות הכללית בדירה  בטבלהם מחדרישל אחד   רבתיאו יעכולות להופירים חד  , משותפים לשניותנו לח/תו דלת .ב

 מצוינות בטבלה. ות החלונ

  םילעים הננבויחערכת בריחים מ ון( בעלתחטשית )בי ארה לכניסה לדמפמגן  ת דל :ןללה טלמפוראם בהת יהה ת -ים המגור לדירת  כניסההדלת  .ג

  הצצהית עינ , מי נוסף ניפר בטחון גס וכמפורט להלן: 5044ן ישראלי מס' קתמת לתואיל הן גלגנו מנ לים על ידיעומופים חות בארבעה כיוונ פל

 לדהמשקוף בניה מפ .ספר דירהמ וור דלת צעתחתון, מ סף ת מברש , ות"ט זורו" נעהת ידי ,  רדנילצימגן רים, מערכות צי, (טלסקופית)פנורמית/

 . רחירת המוכדלת הכניסה תהיה בגמר וגוון לפי ב. ורבתנבצביעה ף יהיו שקוף הדלת והמנ. כתופחמ"מ ל 1.25י של ובבע תנו מגולו

על  23לי מס' אתקן ישר ל אםהתודות בלב תות ה דלתהיינים דר חל הסינת הכדלתו ירת המגורים יהיו בהתאם למפורט להלן:בדפנים דלתות ה .ד

כנף  ס"מ לפחות.  7 גובהדלת בתית המים בתחעמיד ל ומרקנת קנט מחתלו היכלנה עמידות למים ו י יהת ת ולת. הדילהבפתיחת ציר רג ו חלקיו

 ,םקה, קיי טיוסאק חוזק,  – ידותפק היבט בכלך רע הושו אחר ילוי  סבורד ו/או מ ל מסגרת עם מילוי פלקקים עמודב לוחות ית שמיה עשויה הדלת תה

 –וחות והדבקים ל ותלרבלת ף הדחות. כנלפ צדדים 3-ב המצופט( )קנ –כנף הדלת  קף הי  .ף ו והמשק לתדבהתאמה לסוג ה ו יותקנ ריםצי אחר.

. ים דדשני הצ ת מכתמיות ל ויד נעומ םע ,םמיות בלעמידאו בציפוי חיצוני מתועש המתאים ה רמייקו בפוא בצבע  יההי ות:הדלתגמר עמידים למים. 

נתו  התקחר לאהמשקוף אטימה. סי ת ויכלול פללדם תואאו בגמר ובגוון  ירמילופבשות לל ה , בע23ישראלי ן לתק בהתאם יהיה  ת:לדמשקוף ה

ה  יהי: םפני הלתות ן דגוו  .תלהדכנף אור ב-פנוי" וצוהר/צו-יבובי דמוי "תפוסעול סם, מנהשירותיו תיה, המקלחיהיה עמיד למים. בחדרי האמבט 

  החירת לבשונו ות רוי אפש 3קונה ה פני ג בר. על המוכר להציכומה רחים שיבספקאו ההמוכר ו/ גוות שיצימאמתוך דוג הלבחירת הקונ םאבהת

 אשר אחת מהן היא בגוון לבן.ות, לפח
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לוחות  ינ המורכבים מש, ת התקןשו ידר לפי יחותיבט/ילגר( Double Glazingכפול ) זיגוג שקוף  אלומיניום עם מסוג  ונות: חל"ד(ממ )למעט נותחלו  .ה

כיביהם יהיו בעלי תו תקן ות ורהחלונ. (מ"מ 6יר של או  עם מרווח, םצדדיי המשנ לפחותמ"מ  4 יובבע ג )זיגו יהםבינווח אוויר מרוכית עם כז

ין  ל ידי מתק עיותקנו ת  נולולה. החנעי ו  הפתיחנוני מנג , תונ בומ דיותים, יצירים, גלגל ,EPDMגוג, אטמי גומי לי זי: סרגובכללם ם,ירים מקוריואביז

 יהיה חלון מסוג אלומיניום :בממ"דון . חל ף ל כנף עכנ נגררג ויניום מזוגמאלו סוגבעל ויטרינה, מ יהיה  :רו דר הדין חחלו  עם היצרן.מטמורשה 

   .העדכניות פקוד העורף  בהתאם להוראות ,נגרר ף פלדהכנ מזוגג עם

 .אחת תרש לכנף  הנכהכ במסילה סף נו יבת נ ןתקוי  זהההז תונוחל לבכ .ןאי :רשתות .ו

 יו בעלי תריסים. יה  דירה(אור הייים בתלפי הק הכלצה ומטבח )חדר רח, יםיה, חדר שירות בטאמ ירדלמעט חה, פתחי הדיר  :יםיסתר .ז

 הפח ת. עוביברוגמ לאטימהים בלשין הומי בם גאט ללוכף מוקצריתן במילוי פוליאו שויים פח אלומיניוםריס עבי התו שליהי  הזילה או הזבתריסי גל 

 נגנון פתיחה ידני. לי ומ ן חשמנגנום מל עכנ" ריסעם שלבי ת הגליליס ר יורכב ארגז תריוד רדחב. יצרןת הת הפתח והוראו דולמי בהתאםיהיה 

ת גם  רושית למרפס ניםופהים חבמטב בותלר ,ץוחה וויריר לא ם סניטריים ובמטבחים ללא אוורור ישחדריות, בי שיר דרבח - יר החוץ אוורור לאוו .ח

 יסוי. ת כלרבות רפפ ץהחו קיראוורר מכני עד לבמ דיו צמצינור  צעיבואו בחלון,  ו/ רה בתריסיננה סגוא אם

וג יגזב םילבהמשותחים יתכן פ יועץ האלומיניום. ו/או יכלהאדר  תכנון, עפ"י וןו פרופיל, גה דגם .עשויים אלומיניום התריסיםת ו חלונו גרות הסמ .ט

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

 ל.אדריכתכנון ה(, לפי "לבעמומה )"ח ואפה שקו ,בטיחותיתזכוכית  ןתק ות נות(,חלו )באם יש  ותיםיר ושרחצה י בחדר .י 

  י ו ב ות כי ריש וד   יחות ץ הבט יוע ת  ו י ח נ ה י  , לפ בועות או רפפות ק / ו   ר מכני ו/או סבכה בדלת ורו או   או ו/ חלון  ת  ו באמצע   עשה ( י ככל שנרכש מחסן )   אוורור המחסן  .יא 

 . אש 

  אש.ון/בטחת תונו דלויותק ן תכי קומת קרקע ברות לדי באות, בכניסה הכ תוש ר תוי הנחי לפ ציאה מהבניין:הי קומת ות בירה/ה לדסי דלת כנ .יב

  .עובקרג ובוע סלק אין ,)בחרום אמור לשמש את כלל הדיירים בקומה( קומתי לוץחיכפתח המוכרז  הרבדי חלון ו/או ממ"דחלון ב -פתח חילוץ  .יג

 פתיחה.ון הוכיחה  הפתיג וסס, לרבות ין/תר חלו הפתח, סוג הידות במ םייו נו שינ יתכ "פתח חילוץ"כת מוסמכות הי הרשויו "עח שיוכרז פתב בנוסף,

 2 -ים כבוהד ג"סף הדלת וריצוף הממחיצונית.  נגררת,/נפתחתומה, הדה אטלת פלה דהינ גןמוה למרחב דלת כניס :פיקוד העורףלפי דרישות  .יד

חסומים   קוטרים שונים,בוגלים ר מע וורוי אפתח וכן ום + זיגוגי ינמ . חלון אלולכיס תהנגרר  ,ה כנף אחתלדחלון פ ה.ירהדמפלס  מעל"מ ס

  הפרעה רוצ תיר  רוהאוופתח וליד ר  ע"ג הקי עורף(,פיקוד הלפי הנחיות )ויר ון אסינ  מערכת התקנת רוק.תנים לפות פלדה )פלנצ'(, וניאבדיסק

ו והתקנתו  ת תקינהרי ש ן,הסינו  קןמתרה ע"י החבפק ום סיודגש שבא (.2010י מא)תקנות הג"א  .ןידות היצרמ רכת לפיהמעות ומית. מיד מק

  וד העורף.ך ע"י פיקשהוסמכו לכ ורמיםות ואטימות נוספת ע"י הגתקינבדיקת  יחייב  ש,וכע"י הרקו וריפלכן פיקוד העורף, אושרו ע"י ו ו נבדק

 םועל התואבפע הביצו בריגעל הביצוע בפו ביןט המכר לפרבתוכניות המכר ו/או במ יןה בין המצוירה של סתמקרכל ודגש כי בק י עת ספינלמ

 עורף.ות של פיקוד ההנחיות מעודכנ 

אביזרים   קנתך בהתרוהצעקב , "נטו"ת פתחים בטאות מידואינן מומשוערות בס"מ, בניה ות מיד , הינן3מס' בלה ורטות בטהמפ  המידות – מידות .טו

  ךמס ינות/קירותת/ חלונות/ויטר ובני דלתמל של ,ניהםמי ל ייםפילים היקפופרומשקופים   ןו/או מסגרות סמויות וכ יםמוי לבנים סמ כגון:ם ימימשל

   ניה.תכנון והבבתקנות הש כנדרו לפתחים אל ממידות/שטח,ת יפח לא יםבלחים המתקגודל הפתקרה בכל מ .)לפי הענין(

 

 

 לה זו.טבראה גם הערות לאחר  - יטרים בדירהסנוכלים  ואהברמתקני ת – 4' לה מסבט 3.6
 

 תקןמי 
 יקום מ

 אורחים י ותשר מטבח 
 ים הור ר רחצהדח

 )מקלחת(
 כללירחצה חדר 

 )אמבטיה( 
מרפסת 

 שרות
 אחר

   מטבחר כיו 
 פולה( דת/כ)בוד

  תמידו 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- --- ראה הערה )א( 

 --- --- --- --- --- א'  סוג 

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

 כיור רחצה 

מידות  
 ס"מ()ב

 --- --- בארון ב ולמש משולב בארון  --- ---

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

 --- --- אין אין --- --- זיכוי ₪  
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 תקןמי 
 יקום מ

 אורחים י ותשר מטבח 
 ים הור ר רחצהדח

 )מקלחת(
 כללירחצה חדר 

 )אמבטיה( 
מרפסת 

 שרות
 אחר

 דיים כיור לנטילת י
 '( ג'( )א)

מידות  
 )בס"מ(

 --- --- --- --- ( )א ראה הערה ---

 --- --- --- --- א'  --- סוג 

 --- --- --- --- אין --- זיכוי ₪  

גז ואר אסלה
 )ב'( השטיפ

ת  דו מי 
 בס"מ()

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

 --- --- א'  א'  א'  --- סוג 

 --- --- ין א אין  אין  --- זיכוי ₪  

 ט/ אמב

 )ב'( מקלחת

  מידות
 "מ(ס)ב

--- --- 
 לחתמק
 (בערה )ראה ה

 בטיה מא
 (ברה )אה הער

--- --- 

 --- --- סוג 
 צוף משופע רי

 ת()מקלח
אמבטיה  א' )

 ( ת או פחרילי קא
--- --- 

 --- --- אין --- --- --- יכוי ₪  ז

רים  ללה למים קסו 
 ,רכיולחמים /

 )ג() ד( מהמשטח

 --- --- (ג) ערההאה ר (גהערה )ראה  (ג) ראה הערה  (גה )אה הערר דגם 

 --- --- ' א א'  א'  ' א סוג 

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

סוללה לאמבטיה 
 )ה( רים וחמיםמים קל

 --- --- (גערה )ה ראה --- --- --- דגם

 --- --- א'  --- --- --- סוג 

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

למקלחת  ללהו ס
 )ה( מיםם קרים וח מי ל

 --- --- --- (גאה הערה )ר --- --- םדג

 --- --- --- א'  --- --- סוג 

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

כביסה כונת מל )קרים( ור מיםחיב
 )ז(חשמל והזנת  לניקוזר חיבו 

 --- יש  --- --- --- ---

  לשרוול ן חיצוניתבדופ 4ח "תפ
, )ז(ביסהכ מייבשמ  םאדי  יטתפל

הגנה  תריס , ת חשמלהזנכולל 
 . ומשקולת סגירה

 --- יש  --- --- --- ---

לחיבור  , חיבור למים וניקוזנה הכ
 ( )חליםמדיח כ

ת בניקוז כיור  ההכנה משולב)
 .(טבחהמ

 --- --- --- --- --- יש 

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

 --- --- --- --- --- 1 הכנה( ) (י)ולדת גז לבישנקו 

 --- --- --- --- --- --- )הכנה( )י(מים מוםז לחי ג נקודת
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 : ואחרות טבלהל רותעה

 הרכישה(.הסכם מסמך אחר שצורף לבטבלה, או ב  ין צו אם בפועל רק בקיים ה)

ה קערמ או ס" 40/60ת וודדת במידבח בטמ  קערת -נה: בחירת הקוכר יציג לוה. המ ה שטוחתותקן קערת מטבח בהתקנ ח: במטביור מטבחכ (א)

במידות לפי   י(:ולחני )אינטגרל חצה שכיור ר .נירוסטה/ וורץ/קוורץ גרניטי ק סיל : חרס/הקונהרת בחילה ער. חומר הקס"מ 80/46 תבמידו הכפול

 . ס"מ 25/40 במידות .סחר : (הב"ששיות מש בהנחבאם נדר) ר נטילת ידייםוכי  ע"י החברה. פק, שיבחרסיצרן/ה

בעל קיבולת ) דו כמותי חרס :חההד  מיכל .י נירוסטהצירעל ב  ,בדכ :אסלה ה מושב( מונחתוק" )בל-"מונורס יה מחשירותים תה אסלת: סלהא (ב)

 . 1385ת"י עפ"י ליטר(  6רוכה של ליטר וא 3ה של ה קצרהדח

 .  ליאסטרפו ציפוישלד עץ עם   וק היקפי,חיז תעלהומוגני, במ"מ  3.5  ילי בעובירמר אקיה מחותההאמבטיה ס"מ.  70/170 במידות אמבטיה:

  אמאייל.צופה מ"מ לפחות מ 2.5 ילופין מפח בעובילח .לי ברזל מגלווןופימפרכה מיוי עץ בפינות ומיטת תמיל 

 ח שטהמ לניקוז שיפועים םע 2272 י"ת ישותבדר מדהעו בגמר ,דין כל וראותהב הנדרש פי על מהמידות חתיפ  לא המקלחתתא  שטח :מקלחת

 חת(.במקל פעטח משולמשלופה ת אגנית כחנתותר התק  )לא

 ית אחת( ם בעזרת יד ם/קרי)ויסות מים חמי ין קרמי דו כמותמנגנורבל /מיקסר בעל עכרום ניקל, דגם מוי יהיו בציפ וחמים יםקר מיםל כל הסוללות  (ג)

 ית בארץ.טנה הרלוונ תקי ה ותם בכל דרישים העומדילמים חמ תוסדר 3מתוך  לבחירת הקונה"חסכמים".  ויכללו

יהיה מסוג  המטבחאו הכיור. ברז  המישור משטח העבודעל פרח והם ימוקמו -קסמי מיםדגיותקנו ברזים מ המטבחכיור ובהרחצה רי בכיו  -

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

 . בציפוי כרום ניקל, קסרמימערבל ם: דג :(יות משהב"שחנדרש בהנ באם) יםנטילת ידי ברז -

 מוט ה מתכוונן,, מתלולל צינור שרשוריכ מיקס מהקיר, ,דרך( 3רך )אינטרפוץ דרב  - חמים וקריםים תותקן סוללה למ :חתמקלה אבת -

  טרבקו תלחראש מקמ וס" 30קיר באורך הר, זרוע מדייה רתן ולפי בחילחילופיו אומזלף.  תלפחו  ס"מ 60ופי ומוביל אנכי באורך קהחלקה טלס

 "מ.  ס 15

ט  מתכוונן מו מתלה ן צינור שרשורי, לוי האמבטיה וכת למיוללת יציאה תחתיכם, מיקס מהקיר, הקריללה למים חמים וסו תקןתו  :הבאמבטי  -

 זלף.מחות וס"מ לפ 60ומוביל אנכי באורך   יהחלקה טלסקופ

 .לני ירזבו ביוב,: חיבור לתלכול אסלה יפתטשי ארגז/רים ו כיו התקנת  (ד)

 .: לבןגוון הקבועות (ה)

 תי בדופן חיצונ  4"פתח חשמל, הזנת : ה למייבש כביסההכנ הזנת חשמל.קוז,  רים(, חיבור לני קנקודת מים ) :ללתכו  ור למכונת כביסהחיבנת הכ (ו)

 .ה שקולת סגירס הגנה ומכולל תרי ,כביסההייבש ממ פליטת אדים לשרוול

 בח.מטביוב, ולסיפון קערת הבור לחיהכנה לז וברת: כלים כולל חלמדי  הכנה (ז)

 רי קצה.אביז נחושת בלבד ללא תא נאמר אחרת, צנרם לבא: כנה לנק' גזה (ח)

 ית. נ קת מהרשת העירוטורה המסופבטמפרמים קרי : ם קריםמי  (ט)

   ור.ו הכיח העבודה אטמישור מש על  םקמוקרי ברז המ=  פרח ע.קבו שרוול מתוך הנשלף  ראש ברז נשלף =  (י)

  רת ידית אחת. בעזם, חמי/ ר( = ויסות מים לקרים)מיקס למערב

 או שניהם. יית ברז ו/או לפם, לראש מקלחת ו/ל מים חמים/קריאה, שחלוקת כניסה/יצי )אונטרפוץ( = דרך-רב

 

 , ברצפה,ן(הבניי לים לכלותפמש ון )בחלקם יתכ לטני ביובלקו תור ופתחי ביק  צנרת: אחר לכל צורך דירה, ספים באביזרי אינסטלציה נו    3.6.1

 בוי אש(.  ות כיוכמות, עפ"י דריש )מיקום כיבוי,מתזי יתכן ינסטלציה. א ה "י החלטת מהנדסעפ במיקום וכמות, התקרך לסמוב בקירות או

 בין   דיקובלי פעברת גז וכהלוצנרת  לפוצמ אוו/ י מרכזיינ למזגן מה. ניקוז ינסטלצדס האילפי החלטת מהנ ,מיקוםב םארון למחלקי מי

 .  למאייד ועדהמיום יקהמיועד למעבה, עד המ מיקוםה

 

 הערה:

או " עמודים או קורות"דמוי יצרו בליטות התקנת כיסוי מבודד ואסטטי ו  יחייבו ידרשו(, ככל שבוי, )ים/ביוב/מתזי כי מהצורך במעבר צנרת 

  .לקירות ורצפה בסמוךו/או בסמוך לקירות ותקרה   ,"ספסלים"

ביקורת, ולכן   פתחי  ידרשו ו תכן י   ן הבניי ה בלגו בקולטנים העובריםה לצי דס האינסטת מהנלקחת בחשבון כי לפי הת"י, והנחיו  יש ,בנוסף

 קה. תחזו  גישה לצרכי  ויש לאפשרתם ו ם א, אין לחסו יקורת אלו וע פתחי בצבי שריידהם בדירות ב
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  בהתאםה תהי, התקנתה לאריתנדרשה מערכת סופי הוראות כל דין. ה לתהי רכת מצעות מעבאירות לדם הספקת מים חמי :מיםם חימו    3.6.2

 .  579אלי רן ישלדרישות תק

  נןלתכ שרמאפהפסק מר( הכולל מזמן )טיי וצבקקן חשמלי והת אלמנט עזרחימום עם  הכולל)דוד( דירה יותקן מכל אגירה  לכל     3.6.2.1

 את זמני ההפעלה.  מראש

   מצעי חימוםאים ב, יעשה חימום המתרי ולאת מערכת סאמצעוב ת כל דין לא ניתן לספק מים חמים ראו לפי הו רות שלהםלדי   3.6.2.2

 . ר()טיימחימום המים וצב זמן לן ק קהת לרבותינם. ימים בעניתקנים הקיבמדים ותם עוד שהמים המסופקים באמצעחרים, ובלבא  

 ן לפי המחמיר מבניהם. להלהמפורט דין או מאות כל ורמה מיכל האגירה לא יפחת נפח  3.6.2.3

 ;ריםליט 150 -חדרים 4,5,6ת בדירו רים,טלי 120 -חדרים 3 ירתבד :תבקיבול חמיםם למי רה )דוד( ל אגי כי מ 3.6.2.4

      ה.ציטלמהנדס האינס תכנוןפי יון לעלגג  או להסמוך בשירות או  ון במרפסתכג שנגי מוסתר אך   במקום :ודמיקום הד  3.6.2.5

 ילת ידיים.נטור כית. מקלחטיה, קערות מטבח ורחצה, אמב :מים לכליםם חיבור מי ח 3.6.3

 ירות הגן(. ד)ב .יש :"דלי" זבר   3.6.4

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

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

 פלסטי או אחר.: כיםשפר, פלסטי או אח: ין דלוח   

  הגז ודתהגז ועד נקור הספקת בדירה ממק רת גזנצלול , מחיר הדירה יכיש: טבחקודת הגז במד נעמקור הגז ו ה מירצנרת גז בד 3.6.7

   .ירתגז די ונהנה למ מטבח וכן הכהראשית ב

 : יש. רהדי הכנה למונה גז ל 3.6.8

 

  הערה:

מיקום או ב ,המגרשית נהמתואר בתכגרש ו ובמיקום הקיים במם עם חברת הגז בתיאו י/ים ת קרקעי/ים מרכזות צובר/ים תמצעסידור בא

 . הקתזו גז ותחת הת צנרלעניין הנח חברת הגז,ה למתאי יקת הנאה מ ן במגרש זצורך תינתהמידת ב ברה.אחר שיקבע ע"י הח

עלי שמש את כל בו לגז מרכזית שנועדשל מערכת ת מיתקנים או צנר ,1969 -"ט שכעין, תקרקוק המה )ב( לח59 בהתאם לס'כי  זאתמובהר ב

 . המשותף  כושוו חלק מהר, יהקסת הניתנים לפירויכל, מונה או ומעט מל קם,הדירות או חל

 

 (ו טבלה זחר הערות לא ה)רא תותקשורמתקני חשמל  – 5לה מס' טב 3.7
 

 פח ג'אה נסר טלפון,ות ונקודר, בית תקע קודות מאו לנ י יכו מחיר ז
 

 מיקום 
 ר או נקודת מ

 ,רהתק /קיר
 כולל מפסק 

 תקע  יתב
 רגיל 

 תקע  יתב
  רגיל, דרגת

 נההג
44IP     

 תקע  בית
 במעגל  חכו 

 נפרד

 נק'
 ;יזיהטלוו

 ;תקשורתנק' 
 .ון נק' טלפ

 נקודות  3 כ"סה

 הערות אחר/

 לדירה  הסכני 
 מבואה  ו א

1 1 - - - 

 לחצן ון+מפע  -
 ינטרקום א -

  חדר לה אורפסק ת מ -
 . דרגות מ

ל  ולכ וח חשמל דירתיל -
 כות ניתן שיהיה בסמי סגירה )

 למבואה(  לכניסה או
 . שקע   כולל רת קשו ארון ת  -

 פוניה/טלוויזיהטלארון  -

 יור ד חדר
 אוכל ופינת

2 3 - 

 
 
1 

1 

וספת  ת  -תריס חשמלי תוכנן  
ת  שמל להפעלח קודת נ

   התריס 
 ( שמש פסת )ראה גם מר

 - - - 1 1 ם י ר פרוזדו 

  מ'  3על ך מורדור בא רוזבפ
ולל פניית  הכ או בפרוזדור 

לפחות  ור נקודות מא   2ר", "
 ליף. + מח
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 מיקום 
 ר או נקודת מ

 ,רהתק /קיר
 כולל מפסק 

 תקע  יתב
 רגיל 

 תקע  יתב
  רגיל, דרגת

 נההג
44IP     

 תקע  בית
 במעגל  חכו 

 נפרד

 נק'
 ;יזיהטלוו

 ;תקשורתנק' 
 .ון נק' טלפ

 נקודות  3 כ"סה

 הערות אחר/

 1 מטבח 

 
 
 
4 2 

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

י עבור  תלת פאז 1+
 שמליות כיריים ח

- 

  למע  ע יהיה מיקום בתי התק
ה ככול  משטח העבוד

  נון כ אם לתפשר ובהתהא
ר  תי התקע עבו ב .המטבח

בור  וע   ותחשמלי   ייםכיר
ת  יח ימוקמו מתח המד

 ה. למשטח העבוד

 1שינה  חדר
 רי  יקע

 ( הורים)

1 
)כולל מפסק  

   (מנורהל  ליףמח

4 
  )שניים ליד 
 המיטה( 

- 1 1 - 

 "דממ
מנורה לפי  
  ד הנחיות פיקו 

 העורף
 . נות פקע"רלפי תק  1 1 - 3

  שינהי רחד
 ים שני מ

 )ילדים( 

 
1 3 - 1 1 - 

 הורים  החצר רחד
 ()מקלחת

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

 לתנור( תקע   יתב)
- 

 חימום.   נורלתבית תקע 
ק היכן  אוורור מכני + מפס 

 . ששנידר 

 כללי רחצהדר ח
 בטיה( מ)א

1 
 ים( )מוגן מ

- 1 
1 

 לתנור( תקע  בית )
- 

+  ת תקע לתנור חימוםבי 
  ן הכולל מפסק זמ  ן קוצב התק

  עפ"י יקום ש במלדוד השמ 
 התכנון.  

  ןהיכמפסק רור מכני + אוו 
 . שנידרש

 - - - - 1 שירותים
 חלון, עדר בה

+   כנימ ורורכנה לנק' או ה
 . מפסק היכן שנידרש 

 מרפסת שרות 
1 

 ן מים( וגמ)
- - 

2 
  44IPבדרגת הגנה 

ביסה  למכונת כ
 למייבש ו 

- - 

 שמש  סתמרפ
1 

 )מוגן( 
- 1 - - 

פסק  יס חשמלי + מתר ולל כ
 . י ה ידנ פתיחנון  + מנג 

 מחסן
 ( שהוצמד )ככל

1 - 1 - - 

אשר מדובר במחסנים  כ
ת, אין  דירו די  ו משאינם צ

"ש  הבת משמניעה מבחינ
שהזנות החשמל של כל  

ה  ונמהמחסנים  יחוברו ל
למחסנים   דמשותף ונפר

ן מונה  ן יותק ו לחילופיבלבד א
מחסן, להחלטת   לכל נפרד 

 ו. ירת בח  פ"י וע   המוכר

 יסה כב מסתור
 (קיים)באם 

- - - 
1 

 זגן( )פקט הכנה למ
- - 

 

  לה ואחרותטבת להערו 

   מ"מ.  2.5 רד עם כבליםנפ  זרם קית ללוח למפס, מחובר ישירולי נפרדחשמל  מעגעל גבי תקע בית " = נפרדל גע"בית תקע כח במ (א)

  רד(.בנפ , נספר כל שקעדנל אחיותר בפ  שקעים או )שני ל רגיל.חשממזרם  וןיבור מתקן חשמלי הניזלח = "שקע" בודד גיל(קע מאור )רבית ת (ב)

 ממ"ר לפחות.  1.5ע בכבלים וציב  יבורחה

 ם עוד שקעיםובר על להיות מחיכו חשמל רגיל רםהניזון מזי שמללחיבור מתקן ח וי,עם כיס מוגן מים בודדקע ש  ים:מוגן מ גיל(מאור )ר תקע יתב  (ג)

 ת. לפחוממ"ר  1.5לים בצע בכ יבור יבו הח נפרד(.ספר כל שקע ב, ננל אחדבפשני שקעים או יותר י קר)

  –טלוויזיה דת  בין מחשבים, נקו –פוניה, נקודת תקשורת טל דתנקוחדר וכוללת קומפלט ליעה מג ,נקודות 3  תקשורת וטלפון = יהויז טלת דנקו  (ד)

שת  רירה לחיבור הד ללא דין. רש על פי כל כנדהכול  ם.ר לקליטת שידורי כבלייבו, ואפשרות לחכאמורורי חובה, בור לקליטת שידחי

 ולל כיסוי. כ 1מודול  55וקופסא  קירב כנהעד נקודת ההתקשורת ווז היכרמת תכלול צינור וחוט משיכה ור תקשדת הונט. נק ינטר א/הטלפונים
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 ה אחת. לקטורה(, כולל נקודת הדארמאהיל/   -יסוירה וכרה )ללא נוגבי קיר או תק עלבית נורה ר מאו נקודת  (ה)

כמות  ל תוספת אינםוש  'האו קיר(, המצוינים בסעיף ה תקרר )בוות המאנקוד של  פן ההדלקהובד לאתאור בל קה כפולה=ודת מאור הדלנק (ו)

 '. המצוינות בסעיף ר האומה נקודות

הגנה  גת בדרים מ  ד אך אביזר הקצה מוגןנפרבמעגל חשמל  בהכרחוגן שאינו בית תקע מאחר= ו א IP44הגנה ות עם דרגרגיל ת תקע בי  (ז)

 גבוהה.

נה  ההכת קודקשורת ועד נ מריכוז תשב( מח) הכנה לנק' תקשורת כה בלבד.שיט מוחו  (ת )"שרוול"ת הכוונה לצנררין אחאם לא צוב"הכנה"=   (ח)

 .בקיר

(.  ספירלי) חום" ולא "תנור להט" פזר"מ ת הדייר(,אחריותקן )ביוה ל דלת חדר הרחצמעימום נמצאת ר חבאם ההכנה לתנו = הכנה לחימום (ט)

 מום כוללת שקע מוגן מים. חיור לתנ הההכנ חברה.מסופקים ע"י ה ום לאמצעי חימ ודגש כי אלמניעת ספק י 

ם  אותה/ים את מכב/דליקיםהם, אך מני ם בריחוק בי צאינפרדים שונים הנמ  כיבוי, משני אביזרים קה/דללה אור הניתנותודה/ות מ נק  =יףלחמ (י)

 . אורמ נקודה/ות

. הנקודה תחובר ישירות  יםירי ן לכנמקום המתוכהמטבח, מתחת ל בארוןת פאזית נקודת תל  תותקןפאזי=  תלתחיבור ת בדירת מגורים הכולל (יא)

 . ירתיבלוח החשמל הד סקית שקע והמפ ת באת כל החיווט לרבו. הנקודה תכלול 2.5/5בל בכוט החשמל ותחו אזי בלוחלת פת קסלמפ

 

   .יש: אורת מו וד נקה קומתית: בכל קומה: בואדר מדרגות/ מח 3.7.1 

אם אין  )בת גו ר דאו חדר המ קומתית ר במבואהאו קת להדל מתוך הדירהצן  לח יש. ור: אדלקת לחצני ה יש. מאור:גופי 

 . חדר/י מדרגות יש, לתאורת. )משותף( שבתן שעו  יש. :בואה(מ

 סוי. כולל כי 1מודול  55סא קופבקיר וה קשורת ועד נקודת ההכנמשיכה מריכוז ת וחוט  כלול צינורתקודת התקשורת נ  :פון חוץ טל 3.7.2

 החלטת החברה.לפי  חרו א, אםזזמ צליל: .לחצן ון: סוג:מפע 3.7.3

 רישות הת"י. י דלפ, ט סטנדר :סוג :י הדלקה/שקעזרי בא 3.7.4

  ,רגיל( קע)כולל שדירתי תקשורת ולוח  (בה בעתידך הרחלפחות לצור מודולים 6-י לנות מקום פשארל ה)כולדירתי  ח חשמללו  3.7.5

 . יש :קי פחתמפס החשמל. דסנון מהלפי תכנ  מיקום: .שי :תוך הדירהב

   צב זמן.כולל קו יש. :י למחששמש/מים,  ל לדודודת חשמנק 3.7.6

   .אמפר 3×  25 זי:פאתלת  :חיבור דירתי  ודלג 3.7.7

ם בדלת הכניסה  אינטרקות ערכת למיחיצונמית ון, ותשתית פני ו ת פעמם הכוללוכת אינטרקמער. : ישקוםנטררכת אי מע 3.7.8

באחד מחדרי   ורע/דיב ומית שמפ יסה לדירה, וכןהאינטרקום במבואה או בכנדת קות ניש למקם א  מיקום: בניין.ל יתהראש

 גורים בדירה. המ

 ן. אי: ()נפרדתר סגו  עגליזיה נוספת במטלוו מערכת  3.7.9 

  2010-( תש"ע3נטנות תק' )מס' לאמיתקן  ה רב ערוציתטלוויזית ליטלקם ילכבל חיבורל הכנה :ויזיהו טל רי טת שידו י הכנה לקל 3.7.10 

 :  799אלי, ת"י ריש בה, לפי תקן טנות לקליטת שידורי החויין יותקן מיתקן לאננבב

 ית )אק"א(. ווידואליתקני אנטנות לקליטה אינדי "מ( ומאקפת )שותות לקליטה מטני אנמיתקנ                   

 חרחובה אם קיים הסדר אהדורי ת מיתקן לאנטנות לקליטת שי קנת לפטור את החברה מחובת התרשאיית ומ המק הוועדה  . 3.7.11 

 ידורי חובה בלא תשלום. שט יה ניתן לקלו המבטיח שבכל דירה יה

 : יםחרמיתקנים א 3.7.12 

ת, יש  ת שירו רפסים למם הפונ חוץ לרבות במטבחי לקירישיר במטבחים ללא אוורור ם וריים סניטריבחד ות,י שיר בחדר -

   ת כיסוי.פת רפאוורר מכני לקיר חוץ, לרבובמלהתקין צינור מצויד 

ראלית  ישה  לרשת החשמלי ותאים לחיבור תלת פאזמערכת תה .הדירתית לחשמה  של צריכתלניטור ולבקרה  תמערכ -

 תנים. המשמל פי החש רית תעזנ האפשר ות

חיישני זרם  שה)שלו רכיב המודד זרם חשמליסת כל תבסאשר מירתית ידה בלוח החשמל הדת מדיחיד :המערכת תכלול

ציג ומ נתונים בצורה מקומיתבד את העמוי המקבל טלחו א דיגיטלי ידור אלחוטי, צגשורת ל, יחידת תקש(פאזיעבור לוח תלת 

  מ' 1.5ובה  במקום נגיש ובג ה,כניסואת ה/ במב ך לדלת הכניסהסמוה בם הדירני ן בפותקהצג י ברורה. רהצואותם ב

 ספית.  כותם הואת על ט"ש(ו)בק והמצטברת השוטפת ת האנרגיהיכצג יציג לפחות את נתוני צרהצפה. מהר

 .3.5 סעיף ים ת פתחגם בטבל אהר  פתיחה ידניון לרבות מנגנ, ים/תריסהפעלת הל  לקודת חשמנלל כוחשמלי  םי/תריס -
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 : דירהבקני קירור / חימום, מת   .4 

 ן. אי  זי מרכ י תי מינדיר מיזוג אוויר 4.1

    :כלולת אשר ,פאזי תלת סטנדרטית חתא מרכזית מיני למערכת הכנה

 פיזור שרמאפה אחר או במיקום רוןהמסד וא היהאמבט  דרח תתקר לתחתית בצמוד למאייד נןכמתו םמיקו .1

 ;ירההד קיחל לכל צרוק יעיל ירוו א

 הרצפה  במילוי ונעה קירכנסת במו חשמלי פיקודו נחושת צנרת של "צמה"ת בורל הנדרשות התשתיות עיצוב .2

 המאייד זויקנ 2.5* 3רד נפ מעגל כוח שקע ,מעבההמתוכנן ל םוהמיק ועד למאייד המתוכנן מיקוםה בין

 עד ,גבס בלוח ייסו כ תבאמצעו הסתרה ליכלוד  למאיי "הצמ"ה מוצא .יסההכב לניקוז מסתור או פהרצ סוםמחל

 .בפועל ערכתהמ תנלהתק

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

 .ירו וא  מיזוג סנדמה ידי על תהמערכ לתכנון אםת בה יהיה ההכנות םומיק .4

 .יםעבהמ / המעבה םיקולמ ומוסתר מוצנע קוםמי 5

להתקנת מזגנים   וז כהכנהרת ניקצנ צע גםתבוח( ה, השירותים והמטבהרחצדרי חמחדרי הדירה )למעט בחד ל אבכ .יןא :צלמפומזגן   4.2

 צאה יהיה פה ומורצה ובמילוי  רקיר בקוז תוסתלחדר. צנרת הני ץז מחויבוצע ניקו ידירתים )מפוצל(. למרחב המוגן הליעי

ר  ם אביזוצא הצנרת יוסתר עום מ. מק הנון מהנדס האינסטלצילתכאם ול בהתהכר, כיומתחת ללסיפון  יןופ פה או לחילהרצעד מחסום  

 וסגור עם פקק.   מתאים שתיחרו

ע זית אחת כאמור, תבוצני מרכמי תעות מערכצאמה בלכל חלקינו מאפשר מיזוג י ירה איר תכנון הדוהאו  קביעת מהנדס מיזוג שעל פי כל כ          

 ים.יקוז מת נ וצנר נרת גזרבות צנרת חשמל, צות לנדרשהכלול את כל התשתיות שת ירהלקי הד ח תרתלי  וצל/יםן/נים מפזגלמנוסף הכנה ב

   .איןיין: נית בבי הניזון ממערכת מרכזרתייר דמיזוג או  4.3

   .איןדירה: הימום ים וחם מרות להפרדת חימו שאפלת ים למים, בעיאטור דירתי עם רמערכת הסקה הפועלת על ידי תנור גז ד  4.4

 כוללת שקע מוגן.ום החימר תנוודה לנק בטיה תבוצעי המקלחת ואמבחדר. אין :חשמלב  חימום הפועלנור ת  4.5

 : אין. ורים חשמלייםקטבקונ  4.6

 .: איןקק"ל/מ"ר 120-80, רצפתי ימום תת חרכת עמ  4.7

 .: איןםקנים אחרי מית  4.8

 

 :  חסן ה, במדירוי אש ובטיחות בב כי רי סידו * .5

 .: ישכש(ם נר)בא ן מחסב .ותכבאע"י רשות הדרש יככל שי :הירבד ם(:נקלרי ירוטומטית )ספאש אי בו י ת ככמער 5.1  

 .באותדרש ע"י רשות הכיל שיככ :עשן גלאי  5.2  

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

 

 :ת פיתוח ושונותעבודו  .6

 חניה  6.1 

      ;רשהמג: בתחום כולםיה. נתר הבהי לפי: לכל הבניינים ניהסך הכל מקומות ח 6.1.1   

 אין. (: רטפ)ל חרבמקום א חניות    

 וכנית המכר. ן בתצויכמ: םמיקו  ניהפי היתר הבל: חניות ספרמ: יש, פת(משות/תי לנכים )פרט חניה 6.1.2  

   רשמי ג נכהת תרוכש דירה נכה )עם הצגנספח החניה להיתר, תימכר לוח ובתה/פיבכנית המגרש/סביומן בתמסככים חנייה לנ

 ינו נכה.ר שאיילד וגם  דירי הבית ן כללנכה, בי ר רוכשבהעדה(, ורבוהתחמטעם משרד 

 .  2.11סעיף  ראהמקורה:  ההחני  רצפת גמר 6.1.3

 יש. : ה מהכבישלחני שה גי  6.1.4  

 לפי סימון בתכנית המכר. : קוםי מ  ת.ואחת לפח: לדירהחניות ר פמס 6.1.5  

   .אין :ניהלחבכניסה מחסום  6.1.6  
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 רש פיתוח המג 6.2 

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

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

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

 . : אבנים משתלבות/ אבן טבעיתחומר גמר .: ישמשטחים מרוצפים 6.2.3   

 גינון חסכוני במים בהתאם  ח()על פי תוכנית אדריכל הפיתו .יש :צמחיהמצורפת(.  ון בתכנית)על פי סימ .יש :חצר משותפת 6.2.4  

  משרד החקלאות.ות להנחי    

 מעל תקרת בטון מותרת שתילת צמחיה בעלת שורשים רדודים בלבד )לא עצים  )כולה(. בטון.מעל תקרות  חצר,   

  (.ולא צמחיה עמוקת שורשים   

  .יש :בכת ממוחשכולל ראש מעררש גבמ הי השק מערכת 6.2.5  

 לשטח  ונהקה( הכוה/חלכולה קרתמעל  צר,ית המכר )חוכנ לפי ת  :דראה לחצר מחיצי ; שי:  ות הגן דירדה למו צ חצר, 6.2.6  

 ן וללא מערכת השקיה.  ונלא מג   

 הרוכש בעת  י ע"ה שיע לי הבניין (שו ממים  בחצרות פרטיות )להרחקתידור שיפועי ניקוז פני הקרקע : סרהעה   

 .  רטיתפינה הסידור הג     

 , ו'(וכוחות  ש צנרת,מרזב/ים, )ול חלח ,ומיםב וביז, , ג ן גישמה/ותיתכ:  דירת גן ר הצמודה ל , בחצתו ות משותפערכוט מירפ 6.2.7  

 (.בתוכנית המכר ושלא בהכרח יוצג ןהעניי ל לפי)הכ יוכיב ,קשורתתחשמל,    

 אה נוספת  יצי שישככל  מ'. 2.5של ת חומק לפובעו מ"ר.  7-ת מלא פחוח : יש, בשטירת גן ד ל דהומרוצף בחצר הצמח טמש 6.2.8  

 . כל צדמס"מ  30פתח היציאה בתוספת ב ברוח מ' ולפחות 1.20לי של ינימומק מבע  מרוצף טח ית יהיה משפרטלחצר ה   

 ישת הרשויות.  דרולפי היתר הבניה חומר:  : גרשות של המ/גדר בחזית 6.2.9  

 . חברהה עתי קביולפ  אושרתמתוח הכנית הפילפי תובה ממוצע ו בג   

 . אין(: בחלקה התוחקומה פת )ודים מפולשמת עמו ק 6.2.10  

 

 פותמשות רכותעמ .7

 מערכת גז:  7.1 

 ואר בתוכנית  מתה ובמיקום ,תאום עם חברת הגז, בקרקעי -גז תת י/צובר אמצעותב כזידור מרסי הכנה לאספקת גז:   7.1.1  

   אהת הנוזיק הננתת הצורך תי במיד ומית.המק  תושישות הרדר יעפ" וא/ו חברהקבע ע"י היאחר ש במיקום  רש או הבניין אוגהמ   

 חברת הגז. בעלותהינם ב ,צובר/י הגז כאמור כיבזאת  מובהר  גז ותחזוקתה.נרת החת צנלה    

 ;: ישמרכזי לדירה קורממצנרת גז  7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4בלה ראה ט: םמיקו : יש. הדירה וךתב צנרת אספקת גז .31.7  

 :שאכיבוי ם לי ר סידו  7.2 

 חות. טיועץ הבות הכיבוי והנחיות י "י רשע רשדשי ככל :ותי מדרג/דרבחץ להפעלת לח מערכת 7.2.1  

 ת.יועץ הבטיחו   יותנחע"י דרישות רשות הכיבוי וה שידרש ככל: במבואות/פרוזדוריםעשן  ליניקתמערכת  7.2.2  

 הבטיחות.  עץיוי והנחיות רשות הכיבוישות רדע"י  שידרש ככל :ם(ינקלרי תזים )ספרמ –ית י אוטומט מערכת כיבו  7.2.3  

 נחיות יועץ הבטיחות. וי והת הכיביש. לפי דרישות רשו :ן ותכולתלרבות ארגזי כיבוי    כיבוי דות מע 7.2.4  

 הבטיחות.  עץיו יבוי והנחיותהכ ותע"י רש ככל שידרש לאי עשן:ג 7.2.5  

 םותפי שמ םבשטחיי יבו ונות כארו  )הידרנטים(רזי כיבוי , באש י כיבו ו  לוי י ג כותרמעלרבות הכבאות,  י סידורכל ערה: ה     

 . דרישות רשות הכבאות פי כמות למיקום ו  פרטיים, או     

 יש.  :בחניוניםור מאולץ אוור 7.3 

 ן. אי: הדירות( זנתלה) ערכת מיזוג אוויר מרכזיתמ 7.4 

 . יןא  רים:ימוש הדיי שים ל/ויר בחדרמערכת מיזוג א 7.5 

    הכניסה תדל  ליד הקרקע בקומת ימוקמו דוארה  ותבתי יקום:מ ואר שגוי.לד 1ועד הבית, לו 1דירה, לכל  :רות דואתיב 7.6 

 . 816י"ות ובנייה נוןתכ תקנות לפי אלומיניום חזית תבעלו ויהיו  ,בנייןל   
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ן  יי בבנ דייריםימוש כלל הים לש/רחד ם(,תפיו שים מקחלב)ורה מערכות תא מים, מאגרים, ת מסניקה ומשאבו ותערכ: מנים אחריםיתקמ 7.7 

 המתכננים והיועצים. וכניתתלפי  מיקום וכמות: .וכו'  יןת הבני בסמוכים לטו בנייניםבאו  כים,וסמ ניםיי בנולטובת   

 

 המבנה למערכות תשתית  חיבור .8

 מית.המקו תוות הרשנחיה לפי :צרחל  פרדנ ונה מיםמיש;  :לבית שי ראמונה מים יש;  :י רכזור לקו מים מחיב 8.1  

 יש.   רכזי:מ ובחיבור לבי 8.2  

 ; יש. ברת החשמלח הוראותלבהתאם  ,לרשת החשמלניין ר הבו חיב 8.3  

 . וניםלחב' הטלפ הדירהחיבור  לכוללהיתר(: לא ה שבק) תכנון והבניהאם לתקנות ה בהת :בור הבניין לרשת הטלפוניםה לחי כנה 8.4  

   (.3.7.10 ף סעי אה גם)ר דהכנה בלב .אין (:טאינטרנ/הלוויזי )טרת ו שקשת תלר ן יחיבור הבני  8.5  

 עבודות שביצועם בפועל . במחיר הרכישה כלוליםרכי גישה, וז, דיק ומכים, נ מדרכה, קירות ת ש,: כביתוח כללי הגובל במגרשי פ 8.6  

 .יות החברהרם באחמית אינוע"י הרשות המק  שהעי  

 . בלבד( 3,4נים יבבני ) -דחסנית ם,ידי י נ  כליםמי :רמיחזו  /ר אשפהדבח 8.7

 . יש :פהשור אלמחז יקוםמ

 .בלבד קומות יבבניין רב  ,יש :ריםגו המבקומות  קומתי  ופתחשוט( ) פהשנח אמצ

 . יתהרשות המקומ  ע"י: פינוי אשפה

 

 ש( גרמ בכל) רכוש משותף .9

 : משותףש ההרכו  תיאור 9.1 

 . בתוכנית המכרם יפתכמשו נום סומאב: ניה משותפיםחמות מקו  9.1.1   

 . אין: (חלקית הפתוח דים,ועמו  סהכני  קומת) יתקחל ולשתקומה מפ 9.1.2   

 פי החלטת בחברה.ל: ירותדנים שאינם צמודים לחסמ 9.1.3   

 ;   מ"ר 20-ות מחפלא  :3,4 ניםבבניי  ;מ"ר 14-מ לא פחות :7,8 ניםיי בבנ. שי: בי( בקומת כניסהמבואה )לו  9.1.4   

 .  יש: לובי( קומתית) האו מב 9.1.5   

 ; 2 :3,4 ניםבנייב;  1 :7,8נים בבניי  :()מספר ותגדר מחדרי  9.1.6   

   ; 3 :3,4  ניםבבניי ;1 :7,8נים בבניי: תספר מעליו מ: יש; מעליות: יש; מעלית רפי  9.1.7   

 יש.: על הגג םעל ידי מיתקני סתפולק ההח פחותל :ףשותמ גג 9.1.8   

 דים.ממ" -ייםדירת  ם מוגניםביש מרחי .ןיא :לטקמממ"ק/  9.1.9   

 אין. : ףדודים משות חדר 9.1.10   

   תכוסממ וש רשותאחר שתדר ל מיתקןכו,  ותמערכות סולארי :( כגוןשותפותמ ו/אומערכות טכניות )פרטיות ש י: מיתקנים על הגג 9.1.11  

 ן. יהד י כלעל פ   

 . שי  ;ינון א גללשטח  .ש: יומי המגרשפתוח בתח ושטח רצח 9.1.12   

 אשפה וחדרים טכניים, מרכז מחזור  תר כות לרבות תקשוחדרי מער: כוש משותףית שהינם רבם של הפי סנו  וחלקיםים מיתקנ 9.1.13   

  המכר.  יותתוכנש משותף בוככר םימסומנ ה אחרים במפרט זה, םרקיבפכמפורט ומתקני אשפה ו   

 

 שותף: המ שו מהרכ םא שאין להוצי  (מיםיאם קיב) ים/קלח 9.2 

 (.)מילוט, תמדרגו י /דרח 9.2.1  

 מה טכנית.ו ק 9.2.2  

 גישה לחניה משותפת. 9.2.3   

 לובי בקומת כניסה.  9.2.4  

 לובי קומתי.  9.2.5  

 על הגג. (םיותפשמה) וניםת אל המיתקנים השו דרגמ גישה מחדר 9.2.6  

 .דר מכונותת אל חו גגישה מחדר מדר 9.2.7  

 . ים(תפו )מש ני/יםטכ דר/יםתי לחלובי קומ מ ות או דרגמ מחדר השגי  9.2.8  
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 .ל הגגע םמשותפי  וס על ידי מיתקניםהתפ –הגג חלק  9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

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

 ף. כוש משותכרחברה י ה"עגדרו ויככל שוחלקים ם טכניים  , חדריתו מעט חניות פרטילון חני  קומות: חרא חלק 9.2.12  

 

 משותף ית ב 9.3 

 ירה בבית משותף או בבית  חוק המכר דירות(, המוכר ד –ן ל)לה  1974 – דירות(, התשל"ק המכר )דלחו 6סעיף לבהתאם  (א)  

 מצוי  ה של התקנון  אהמשנה הור  בטל אומ להחיל על הבית ודעתו שבעל הבית א לשח ןו ף והתקנלהירשם כבית משות ועדמיה    

 ניין; ואלה העניינים:ע ואות המכר פרטים על לחוזה ט או לצרף לכלול במפר , חייבלןהם להמנוייים עניינ מן ה ת לענייןחסהמתיי    

 הוצאת חלק מהרכוש המשותף; (1)    

 ; מוד לדירהצה תף וש רכוש המשיעורו של החלק ב (2)   

 יו; אלבקשר ים ביהמחו  םישותף ובשירות ת הבית המבהוצאו תשיעור ההשתתפו (3)   

 ; בית המשותף ה ניהול ר בבד החלטותלת רי קבסד (4)   

 לחוק המכר דירות;  )א(3בצו בדרך האמור בסעיף  וןככל עניין אחר שקבע שר השי (5)   

   ביר, כמי שהתחיבחוזה המכהאמור  ף ( יראוהו, על אאן )קט  ף ויים בסעינמ ם הינמהעניי  ר פרטים על ענייןסא משלמוכר  )ב(  

 המשותף.   ל הביתע וחולניין יו ע י אות י לגבנון המצו תק אות ההורש    

 

 ד לדירה: מו צו של החלק ברכוש המשותף השיעור 9.4

 . ויותש הר שתין ובכפוף לשינויים בהתאם לדריבהתאם לחוק המקרקע

 

 :הביתבר ניהול  דבות טלקבלת החסדרי  9.5

 . 1969 -תשכ"טמקרקעין הבחוק ה עהיה על פי הקבוי 

 

 :בקשר אליו  םמחויבי ם הותי ובשיר ותףת המשהבי ת פות בהוצאו ההשתתור עי ש 9.6

 ים בהתאם לדרישת הרשויות וי נ לחוק המקרקעין ובכפוף לשיבהתאם  

 

 ה.רבהבלעדית של הח היעתי קבהמשותף לפ  תבבי תו לדירו וש המשותף ויוצמדכמהרם החניה שבתחום המגרש מוצאי מדותע .א

 . ההחבר לת שעדיתה הבלביעלפי קתף שות שבבית המלדירודו מצף ויותומש ו מהרכוש הסנים יוצא המח .ב

 עיל(. ל  9.2.9עט החלק כאמור בסעיף וגגות )לממרפסות  .ג

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

 

 

 שותף. מ ת ההבי ולנציגות ה נלקו ו שיועבר מסמכים נוספים א'  ספחנ

   .ליותרות כלעה נספח ב' 

 . יםיוזיכ ת לבט      פח ג'נס
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 י הדירות ונה ולנציגות בעללק שיועברום ימסמכים נוספ – 'נספח א 

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

 רה. די הל ת( שיו)חיצונ ותידות כללימו חדרל מידות של כלת הכול 1:50 -מ ה לא קטן דיה בקנה מ רדינית התכ 10.1.1   

 קומה. המשותף בהרכוש  ימוןכוללת סה 1:100 -ן מקנה מידה לא קטב  האת הדירומה בה נמצק תכנית ה 10.1.2   

 ה. מובקמשותף הש הרכו ללת סימוןוהכ 1:100 -ן מבקנה מידה לא קט תוסייפתכנית קומה ט  10.1.3   

 המשותף  מון הרכוש יכוללת סה 1:100 -מ קטן ה לא מיד נהרתף בק מת שות; קומו לפות ממוומת כניסה/ קותכניות ק 10.1.4   

 . 1:200מוקטן לקנה מידה  בצילום יתן לצרף לו נכניות את ;ושטחים דירתיים מוצמדים   

 . 1:100 -מ  ןקט לאנה מידה תכנית קומת גג בק 10.1.5   

ת  פמשות חצרן ימוללת סהכו 1:250דה ימ  בניה בקנה תרהי לתבת המקומית לקוגשה לרשושה  המגרש כפי תתכני 10.1.6   

 צמודות.  תוגינו

 

 פיכל דין לרבות על לאם התבולחומרי הגימור, שיש למסור  תורכלכל המע מושושי תחזוקה  ותאמסירת הדירה יינתנו הור תעב 10.2  

 ניין: דירות בע רהמכק חו   

 . רםימוג כיבי הדירה עלזוקת כל רלתחת שוטפות ולפעו )א(   

 יר,  זוג אוו מי  מערכותמערכות בטיחות, ת וברבדירה להמותקנות  תהשירו תועת של מערכמונזוקה ותח לתקה כולוחזת )ב(   

 רומכניות וכיוצא באלה.מערכות אלקט   

 . דרשותיות, אם נתקופותשוטפות  ת ואפיון ביקורותודיר ת )ג(   

 שר. קליצירת  מספר טלפוןק ו ספרן/ת יצמורבות של, נים בדירהקתו המ ותשל ציוד ומערכת אחריות ודוטכני ותע טרמפ )ד(   

 

 רי הגימור של  מוחות של המערכונית והוראות תחזוקה תכ   ה בבנייןשונהרא ת הדירהסרמסור לרוכש דירה אשר לו נ מי המוכר 10.3  

 עניין: ב  מכר דירותהק פי חו על תודין לרב ללכהתאם ה למסור בבחו ישהבניין ש  

 . על גימורם ייןי הבנרכיבל זוקת כחלתת שוטפות וולפע א()   

 ג  בטיחות, מעליות, מערכות מיזו מערכותין לרבות בבני ותקנות המ השירותמונעת של מערכות  הקולת ותחזתחזוקה כול )ב(   

 .באלהוצא יכת ויוקטרו מכנאוויר, מערכות אל   

 ת. רשו נדאם   תקופתיות,שוטפות ו  רותפיון ביקואותדירות  ()ג   

 שר. יצירת קל ןות יצרן/ ספק ומספר טלפומש , לרבותקנים במבנהתכות המו רל ציוד ומעת שאחריודות עוכני ותטט מפר )ד(  

 מיליה. יסקפר ספומ  טלפוןיתוח לרבות מספר פוה ותות המתכננים של הבניין, המערכרשימת צו  )ה(   

 ת בטיחות  רכות, מעקשור ות חשמל  ,יתציה סניטר לסטאינל ות בלבד ששותפ מערכות המ( לAS MADE) תוכניות עדת ()ו   

 ה על רוכש הדירה האמור  הנחיה בכתב ולפירים ים האמומכסהמוכר יצרף למ ובפיתוח. הנבניות במת אלקטרומכוומערכ   

 נויה.מי ה( מיד עםנושונה שתמאהררות )בעלי הדי לה שועת או הקבתם לנציגות הזמניור אסולמ   
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 ואזהרות  הערות כלליות   – נספח ב' 

 הערות כלליות למבנה ולדירה 

   הישראלי, תקןלפי דרישות תקנות התכנון והבניה וה היוכל המוצרים והמלאכות י .1

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

 ת )אק"מ( ומיתקני אנטנות         ות לקליטה משותפ: מיתקני אנטנ 799ת לקליטת שידורי החובה, לפי תקן ישראלי, ת"י בבניין יותקן מיתקן לאנטנו              

 ווידואלית )אק"א(.נדי לקליטה אי              

קיים הסדר אחר המבטיח שבכל אם  מיתקן לאנטנות לקליטת שידורי החובהמחובת התקנת החברה ת לפטור את שאירהוועדה המקומית  .3

 .דירה יהיה ניתן לקלוט שידורי חובה בלא תשלום

בהן הן  לל רה אחרת וישנו את צורת ו/או גובה החסגיה קלה ו/או כאמור יכוסו בתקרגז וכו'  מיזוג, חשמל, תקשורת, מים, ביוב,ן: וכגמערכות  .4

 עוברות. 

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

 המקצוע  יולכלל התקינה לדרישות בכפוף  הכול .מוי חלודהם דת בכתמיוהמתבטא

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

 .)גרונגים(

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

ובזכות  לצורך גישה, כן ןלרבות שימוש במתקני הבניי  ייב לאפשר גישה חופשיתמתחו/או בניינים אחרים סמוכים, הקונה  ייןהמשמשות הבנ 

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

 רעילים, באריזות פתוחות או סגורות.  או ירתיים חומרים הפולטים ריחות חריפיםם ד אחסן במחסניחל איסור חמור ל .8

יין.  יכול שיהיו תקרות מונמכות, קורות ומעברי צנרת ואוורור, המשרתים כלל הבנ  רכשו ע"י הדייריםשי  )ככל שקיימים(,  במחסנים .9

 יפגע בשימוש ובתפקוד.לא ובאופן ש בדונפרד למחסנים בל למחסנים תעשה  מהרכוש המשותף  הזנת החשמל

אך לא   ים ליצור הפרעהמים החמים ויח' מיזוג האוויר באם יותקנו באזור תליית כביסה, מקטינים החלל ועלולד השל דו  מםמיקו  .10

 פחות מן הקבוע במפרט.

רישות בד עומדתשלהם  הקונה, יעשה שימוש רק ביחידות עיבוי שרמת הרעש יזוג האוויר ע"יבאם יסופקו ויותקנו מערכות מ .11

 התקנות לרעשים ומפגעים. 

( בדירה, והרוכש ירצה להתקין מערכת מיזוג אוויר לרבות הנמכת  אוטומטית )ספרינקלריםקיימת מערכת כיבוי אש תכן ווי  הואיל .12

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

נת  הראשונות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה וזאת על מים המוגן, באופן תכוף לפחות בשלוש השנ רחב ש לאוורר המחשוב להדגיש כי י .13

 .וי המרחב המוגןשבאגרגטים )חצץ(, המופק מבטן האדמה והנמצא בקירות הבטון שמהם ע אלהימצלסלק שרידי גז ראדון אשר עלול 

  , מחסניםון גינות, חניותכג ים במבנה ואשר יעברו בשטחים פרטיים, ייררתות כלל הדיתכנו שוחות ביוב או צנרת או מערכות אחרות המש .14

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

 כלל, השייכים לצנרות )מים, ביוב, ניקוז וכד'( וכן פתחי ביקורתעוברות , יתכן ואו המחסן או החניהדירה, ה תקירות ובסמוך לתקר  ברצפה, .15

 הבניין, ומהווים חלקים משותפים.  

 ם, מעברים ואפילו דרכי נסיעה המרוצפים באריחי "אבן משתלבת" עלולים לגרום לשקיעות בריצוף זה.ברכבים כבדים על שביליה סיענ .16

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

 בשטחים פרטיים או משותפים במרתף/ים.  (,בגז פחמימני )גפ"מן כל מתקן המופעל אחסתקין ו/או לבנוסף חל איסור חמור לה .18

ת  [, תגברנה הוראו11.12.2017 – 12]מפרט מחייב מחיר למשתכן מהדורה  1להוראות נספח ג'במקרה של סתירה בין הוראות המפרט  .19

-בין  המפרט לעילל( "ההוראות" )להלן:ת הדין ו/או המכרז ראווזה ו/או הוכמו כן, במקרה של סתירה בין הוראות הח  לכל דין.וף , בכפהנספח

 תגברנה ההוראות. 
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 טבלת זיכויים    –' גנספח 

 

 
 הערות מיוחדות 
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 :  מקרא

 ידה.  יח -יח'

  ך.  מטר אור  -מ"א

 
 

 תכולה נושא 
 ערך כללי לזיכוי

  כולל מע"מ 

 ארון מטבח 
ארון המטבח  עצמו, משטח העבודה, חיפוי בגובה  

ס"מ לכל אורך המשטח, סוללה למים חמים   60
 וגדר במפרט זה ר מטבח, הכול כמ וקרים וכיו

 מ"א ₪  1,000

 סוללות למים 
 , ומקלחת צה: כיור, אמבטיהרח סוללות למים בחדרי

 הדירה(פועל ם ב )לפי הקיי
 ₪ ליחידה   200

 ₪ ליחידה  75 --- נקודת טלפון 

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

 מעגל נפרד / כח(. 
 ₪ ליחידה  125

 ה דלת כניס
 למרפסת שירות 

 זיכוי בגין כנף הדלת בלבד. 
 חובה לבצע משקוף בפתח. 

 ה חיד₪ לי 750

 
 

 


