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

 באר יעקב שם האתר 

  
 1I* דירה מדגם 

  
 חדרים  3 מס' חדרים 

  
 1 מס' קומה 

  
 3 מס'   דירה

  
 "( רב קומות " מגורים ) 1 ין בני / סוג מס' 

  
 205 מס'  מגרש 

 

 זוהר וצפריר שרבט בע"מ

 07.10.2021 תאריך: 
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 ם תוכן ענייני 
 

 פרטי זיהוי פרק א.
 

 . (1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ) : 1סעיף 
 .(2.1-2.2קונה רוכש )זכות שה הובעל הקרקע   :2סעיף 
 מחסן וחניה.  ,ןי בניהדירה במיקום   : 3סעיף 
 אור הדירה. ית   :4סעיף 
 חישוב שטחה. ואופן  שטח הדירה  :5סעיף 
 (. 6.1-6.7ואופן חישובם )  ,הדירה  באופן בלעדי המשמשים את     ה אולדירהמוצמדים פרוט שטחים נוספים   :6סעיף 
 ג(.-)א ילות ות קבסטי    :7סעיף 
 פרטי אדריכל מתכנן הבנייה.   :8 סעיף
 אי לתכנון השלד.אחר  דסנהפרטי מ  :9סעיף 

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

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

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

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

 . נותח ושופיתו עבודות  :6סעיף 
 (. 6.1.1-6.1.6ניה )ח : 6.1ף סעי

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

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

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

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

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

 
 חיםנספ

 
 משותף. הבית הת וגקונה ולנצימסמכים נוספים שיועברו ל נספח א' 
 . הערות כלליות נספח ב' 

 זיכויים. תנספח ג'   טבל
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 1I* : מדגםדירה  . באר יעקב  שם האתר: 

 חדרים  3 : מס' חדרים   

 3 דירה מס':   

 1 : מס'  קומה   

 __ מחסן מס':   

 __ מס':   חניה  

 "( ומות רב ק" מגורים )   1 : הבניין  וגס מס' /   

 205 מס':  מגרש   

 

 " "מפרט מכר

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

 ים שונים( י בעניין חיובים וזיכו 

 והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( התאמות לכול)                            

 

 

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

                                             ת.ז          :לבין 

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

 

       מתאריך:

 

 

 פרטי זיהוי     א.
 

   המשך.ב תירשות המקומ יקבע ע"י ה :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 :רקעבעל הק .2  

 .חכירה :הרי דבונה רוכש הזכות שהק

 .שראלמקרקעי י רשות :שם המחכיר  2.1

   __  _: תחילת תקופת החכירה    ___ :התקופת החכיר  2.2

 

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

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

 . ה מחדר דיור(ציא)י פסת שמשר מ ,סת שירותנפרד(, מרפ  )בית שימוש םשירותי ,(אמבטיה) כללי רחצה
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   שטח הדירה .5

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

 ת החוץ של הדירה. ו ריק וניים של העוברים על פניהם החיצ לוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקוויםהשטח הכ )א( 

   –לעניין זה 

  בין שטח משותף ה לבינ מרפסת השמש, לבין הדירהרבות בין צה לה, לה לבין מה שמחובין הדיר קיר המפריד  –" קיר חוץ " (1)

 חרת.נית אכו תוה א דירן בקומה או בינה לבי

 וץ; ר החקי לבמרכזו שר רה אחרת יעבור קו המצולע האמור חוץ מפריד בין הדירה לבין דיכאשר קי

 יפוי.לו את הח יר יכלפני הק ן בקיר עם חיפוי אבימור; בלא ג פני הקיר –" פניו החיצוניים של קיר חוץ " (2)

 טחי כל המפלסים בדירה.סכום שה רה יהיהדי רה; שטחס בדיכל מפלפורט השטח לגבי לסית יחושב ויבדירה רב מפ (ב)

 המשטחים המשופעים והאופקיים;  בלבד לפי ההיטל האופקי של כל  תחושב פעם אשטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יח (ג)

 המדרגות. לך עולה מה ח יצורף למפלס  שממנוטשה

  1970 –איו ואגרות(, התש"ל נהיתר, ת )בקשה לה יון והבנ התכנ ואם לנדרש בתקנותרק השטחים שגובהם תבחישוב השטח ייכללו  (ד)

   שה להיתר(.תקנות התכנון והבניה )בק  –)להלן 

   ה.שטח הדיראינו כלול בש, ובחלק ב' 9.4 : ראה סעיף שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה (ה)

 

 :לעדי באופן בלדירה או המשמשים את הדירה  נוספים המוצמדיםשטחים פירוט  .6

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

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

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

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

 אין. :(3)דירתי בשטח תףרמ 6.4

 אין. : גג מוצמד לדירה בשטח 6.5

 ן.אי: (4)חצר מוצמדת בשטח 6.6

 : שטח(ו)מהות  לפרטםי יש ים את הדירה באופן בלעדמדים או משמשנוספים המוצ  אזורים,/םי חלק/ש שטחיםי  אם 6.7

 הדירה(. רצפת  לספמהיה נמוך ממסומן בתוכנית המכר. )יתכן ומפלס רצפת המסתור יכל שכ :הסמסתור כבי

 

  שות המקומית והתקנון.רהבכפוף לאישור מת קרקע, : על שטח המסומן בתוכניות המכר כשטח משותף חיצוני לבניין בקו הערה

יות וצלונים וכו' בצורה ובמיקום  וכסאות, שימש רף, שולחנותדוכנים, סגירת חו  כגון:ת שימוש מסחרי החברה תהיה רשאית לת

 .לפי החלטתה

 

 השטחים: בי שו י חהערות ל

  על ידי הקווים רהמצולע הנוצ ך הכלוא בתומרפסת הוא שטח הרצפה ת לדירה; שטחה של ימרפסת חיצונ –" מרפסת שמש " .1

של קירות הדירה  יהם החיצוניים נפהמרפסת ועל הבנויים של מעקים או ה על פניהם החיצוניים של קירות החוץ םיהעובר

 הגובלים במרפסת.

יע  הרק לשמש ו/או לאור אשר מידת חשיפתה לקה, חשופה ו/או מקורה בשלמות או בח ,הכוונה "שמשמרפסת "י מובהר כ

כדי  בה שיש לה והן מחוצה  הקרקע לשהי הן בתחוםבכפוף לבנייה פיזית כחסית לשושנת הרוחות וי ןמיקומה בבניי כפוף ל

 .שיפת המרפסת לשמשחיע על פלהש

בינו לבין חלק של דירה  המחסן מפריד ן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר המחס  תור לוא בין קי, הוא השטח הכשטחו של מחסן  .2

 במלואו.  הקיר יכלל שטחיל בשטח משותף  יר המחסן גובהקיר; כאשר ק רוחב של ה מחציתשמתחת ל רק השטח לאחרת ייכל

 ס"מ;   20  בעובי החוץת ור מתחת לקיי ץ של המרתף בתוספת שטח תיאורט הכלוא בין קירות החו השטח א, הותףשל מרשטחו  .3

כאשר קיר   של הקיר; בחחת למחצית הרותהשטח שמ ייכלל רקריד בינו לבין חלק של דירה אחרת כאשר קיר המרתף מפ

 ואו. ר במלייכלל שטח הקישטח משותף מרתף גובל בה

המופיע במפרט   ר צחבין שטח ה  5%יה בשיעור של עד יקירות התומכים בהיקפה; תותר סט שטח ה , אתכולל רצחשטחה של  .4

 המכר לבין השטח למעשה.
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 סטיות קבילות: .7

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

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

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף 

 .האבזרים למעשהידות זרים במפרט ומ האבוכמויות בין מידות  5%סטייה בשיעור של עד  ב()

     

8. 
 בע"מ.  ריכליםקי אדמילוסלבס "(:האדריכל)"להלן "  להיתר שם עורך הבקשה

 ק. , בני בר59בן גוריון  : כתובת 03-7316885 פקס:        03-7316888 : ן פו טל 

 office@milosarc.co.il :דוא"ל 
 
 

9. 
 . ם בע"ממהנדסיש. בן אברהם    :"(המהנדס)להלן "  שם האחראי לתכנון השלד

 
 .ביבתל א 120יגאל אלון  : כתובת 03-6959482 :פקס 03-6959382 : ן טלפו 

 
 info@benabraham-eng.co.il :דוא"ל

 

 תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה  ב. 

 הבניין או חזית  נו אתבבניין, בתנאי שלא יש  וחלקים אחרים חרותאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות ארש רהמוכ    *

 . תף חים ברכוש המשוטש

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

 

 ייןהבנ רתיאו  .1

ובמתחם   104,205מגרשים תחם אחד מבים )מגרש 2הכולל אחד מצאים במתחם משותף בניינים הנ 3ד מתוך חאבניין  1.1

, לא  105, 104הבניינים במגרשים  .החברה טתלחפי הביל, למקבשלבים ו/או ב הבניינים יבנו (.105,206מגרשים  השני

 נכללים בבקשה להיתר בניה זה.

  :םאחד מהמתחמיבכל 

קומות   5ועוד  רקע הכולל קומת ק (,105)במגרש  6בניין ( או 104)במגרש  5ן רים, הידוע בשם בנייוגיין "גבוה" למנב

קומת קרקע (, וכולל 206)במגרש  2ן או בניי (205ש )במגר 1ידוע בשם בניין בניין "רב קומות" למגורים, הומגורים. 

 קומות למגורים.  18למסחר ולשירות ועוד 

 משמש למסחר/ תעסוקה/ ומשרדים. הנוסף בניין   נושקת" ומבניין "רב הקו לכל ןכמו כ

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

 אגפי.-חד רבא שותף כבית משת הבניינים  ושל בכל מתחם ירשמו

 

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

  למגורים; רותיד 18 :5,6מס'  "והבג"בניין כל ב

 ;, הכוונה למגורים בלבד*()דירות

 

 ,מגוריםעדו לת חדרים שנו חדר או מערכ -"דירה", מרנא"הגדרות"  1סעיף  4197 - ד( התשל"דירות)כר מחוק לפי  )*(

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

 104,205במגרשים  יםניינבלכל ה משותפות רתףמ קומות

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה ה קומתלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

ות  מספר דיר

 ומהבק
 תורעה סוג השימוש 

 מרתף  תקומ

  1,5לבניינים )מתחת 

 בלבד( 

3- --- 

  ות, ת/ מעלי  ,יתמבואה קומת: יןיבכל בנ

 . מדרגות י/חדר

 . חניות, מיסעות, מעברים, מחסנים  כללי:

  ומערכות טכניות  מתקניםחדר/ים טכניים, 

לפי דרישת   שרדים(מ ם/מסחר/)למגורי 

 המתכננים והרשויות. 
ינים אשר  ניהבשל ות  חדרי המשאב 

  יםהמרתף, מוזנ  ות מבקו נמצאים 

 המשותף. המתקן מ

 

מיקומם הסופי של המתקנים  

והמערכות בקומות השונות יקבע  

 . לפי החלטת המתכננים

 

תכן ומערכות שונות הממוקמות  י 

ישרתו גם בניינים  אחד  בבניין  

   .סמוכים 

 --- -2 מרתף  תקומ

  ות, ת/ מעלי  ,יתמבואה קומת: יןיבכל בנ

   . ותמדרג  י/חדר

 . ת, מעברים, מחסנים מיסעו  חניות,  כללי:

  יכות לבניין )בסממאגרי מים וחדר משאבות 

ומערכות    מתקניםחדר/ים טכניים,  ,(1 מס'

לפי    שרדים( מ ם/מסחר/)למגורי טכניות

 דרישת המתכננים והרשויות. 

 --- -1 תף מר תקומ

  ות, ת/ מעלי מבואה קומתית, בכל בניין: 

 . מדרגות י/רחד

 , ם ני מחס  מעברים,  ת,ו יסע ת, מחניו  כללי:

בסמוך לבניין   – )טרפו חדר שנאים

חירום, חדר ריכוז    חדר חשמל (,המסחר

  כניותות טומערכ  מונים, מתקנים

לפי דרישת  )למגורים/מסחר/משרדים( 

 המתכננים והרשויות. 

 

 105,206ים מגרשב לכל הבניינים ותפותשממרתף קומות 

 כינוי או תיאור 

 קומה

ת/מעל  חקומות מת

 ה כניסקומת ה סללמפ

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 --- -2 מרתף  תקומ

  ות, ת/ מעלי ית, מתמבואה קו יין: בנל  כב

   . מדרגות י/חדר

 . מחסנים רים, חניות, מיסעות, מעב כללי:

  בות )בסמיכות לבניין וחדר משא מאגרי מים 

ת  וומערכ  מתקניםחדר/ים טכניים,  ,(2 מס'

לפי     משרדים(/רים/מסחרגו מל) תוטכני 

 דרישת המתכננים והרשויות. 

חדרי המשאבות של הבניינים אשר  

ים  זנ מות המרתף, מובקו  םנמצאי

 ן המשותף. המתקמ

 

קומם הסופי של המתקנים  י מ

השונות יקבע  ומות והמערכות בק

 חלטת המתכננים. לפי ה

 

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

  ניינים בישרתו גם אחד  בבניין  

   .ם י כסמו 

 --- -1 מרתף  תקומ

  ות, ת/ מעלי מבואה קומתית, בכל בניין: 

 . מדרגות י/חדר

 נים, חס מ ות, מעברים, מיסע  חניות,  כללי:

בסמוך לבניין   – )טרפו שנאים חדר

  מס' נייןוך לב )בסמ חדר גנרטור  (,המסחר

חדר חשמל חירום, חדר ריכוז מונים,  (,6

  ומערכות טכניות  מתקנים 

  לפי דרישת  (םי שרד מסחר/מ /)למגורים 

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

 כינוי או תיאור 

 מהוק

ל  קומות מתחת/מע

 כניסה קומת הס למפל

 )ד(  עת לבנייןובהק

מספר דירות  

 בקומה
 הערות ימוש ג השוס

 1 קרקע  ןלבנייה הכניסקומת 

מגורים, מבואת כניסה, פרוזדורים, מעלית,  

רים, חדר  י יוחת הדרול , חדר דרגותמ חדר

ת, מחסנים, חדר אשפה/  אופניים/ עגלו 

י  פל  מתקנים ומערכות טכניותמיחזור, 

 יות. הרשוו   המתכנניםרישת ד

בין  משותפת  תוח/ חצר ר גז בפיצוב

 . המגרשים

 1-3 רים מגות קומו
4 

 מה( )בכל קו 

מגורים, מבואה קומתית, מעלית, חדר  

  ת לפי יו מדרגות, מתקנים ומערכות טכנ 

 והרשויות.   תכנניםהמ תדריש 

--- 

 3 4 מגורים קומות 

מגורים, מבואה קומתית, מעלית, חדר  

  לפי  ות ומערכות טכני   קניםת ממדרגות, 

 ת. והרשויו תכננים  דרישת המ

--- 

 מגורים עליונה קומת 

 אוז()פנטה
5 2 

מתית, מעלית, חדר  מבואה קו מגורים, 

מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי  

 יות. שורהנים ו המתכנת דריש 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

חדר מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים  

פי  (, ל ותמשותפות/ פרטי ות )י נ ומערכות טכ

 יות. ם והרשוהמתכנני דרישת 

--- 

 --- --- --- 6 רים סך הכל קומות למגו

 קומות בבניין הכל סך 
 . 9 : 5בבניין 

 . 8 : 6בבניין 
 )הראשי(.  ל הגג העליוןבמניין הקומות לא נכל

 
 
 

 ( 1,2מס' ) "רב קומות"ים ורג מ ן יינבבכל 
 

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  בנייןל בעתוהק

ת  דירו פרמס

 בקומה
 הערות וש וג השימס

 קומת הכניסה  

 
 --- קרקע 

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

דר לרווחת  מעליות, חדרי מדרגות, ח 

אשפה   ירדח  ,ת ו עגל / נייםאופהדיירים, חדר  

 . (דחסנית, חדר מיחזור)

שטחי מסחר, מרחבים מוגנים  מסחר: ל

 אשפה.   רי חדת, ו , חדרי מדרג )ממ"מ(

מתקנים  , (205מגרש )ב ור גנרטחדר י: כלל

משרדים( /מסחר/)למגורים  ומערכות טכניות 

 ים והרשויות. ת המתכננלפי דריש

   ר משותפתצובר גז בפיתוח/ חצ

 . בין המגרשים

 1-3 ם וריגמת מוקו
5 

 )בכל קומה( 

מגורים, מבואה קומתית, פרוזדורים,  

מעליות, חדרי מדרגות, מצנחת אשפה  

  מערכותים ו מתקנם, פירי מחסנים,  וט(, ש)

 דרישת המתכננים והרשויות. ת לפי טכניו

--- 

 4-16 מגורים ות קומ
4 

 )בכל קומה( 

רים,  מגורים, מבואה קומתית, פרוזדו 

  ה אשפ  מצנחתת, מעליות, חדרי מדרגו 

תקנים ומערכות טכניות  פירים, שוט(, מ )

 לפי דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 3 17 מגורים קומות 

ם,  , פרוזדורי מתית קו  ורים, מבואה גמ

דרי מדרגות, מצנחת אשפה  יות, חמעל

ת טכניות  מתקנים ומערכו  ים,פיר,  )שוט(

 דרישת המתכננים והרשויות. לפי 

--- 
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 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה קומת הלמפלס 

 )ד(  בנייןל בעתוהק

ת  דירו פרמס

 בקומה
 הערות וש וג השימס

 מגורים עליונה קומת 

 (וזטהא)פנ
18 2 

מגורים, מבואה קומתית, פרוזדורים,  

מעליות, חדרי מדרגות, מצנחת אשפה  

  יות ערכות טכנ מים ו נ מתקפירים, )שוט(,  

 שויות. ים והרישת המתכנני דרלפ

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

ים וחדר משאבות,  דרגות, מאגרי מ י מחדר

מצנחת אשפה  , מפוחיםות סולאריות, מערכ

ת  יו נ כטות  כומער  ניםמתק)שוט(, 

)משותפות/ פרטיות(, לפי דרישת  

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 --- --- --- 18 סך הכל קומות למגורים 

 בבנייןמות קו סך הכל 
 . 22 : 1בבניין 

 . 21 : 2בבניין 
 . )הראשי(  ת לא נכלל הגג העליוןהקומו  במניין 

 

  :והבהרות רותעה

  .הבניה יהיתרטבלה בהתאם לנו שינויים בתכיי (א)

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

 [. להיתר(בקשה )  

 ע.שמעל קומת הקרקבכל מגרש( לקומות דים ) רטני לבניין המסחר/תעסוקה/משר יטוי פט זה ברינתן במפ לא   ( )ג

 

 : מגורים בכל בניין )ראשי(  ףמשות חדר מדרגות 1.4

   ;1 :5,6נים בבניי ; 2 :1,2נים בבניי   :כל בניין ברגות דמ ה י דרפר חסמ

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.  פים:רי מדרגות נוסדח ;גגפלס העד למ -2מרתף 

ותהיה חשמלית ללא ו/או עם  24.81תקן הישראלי למעליות מס' הת וש ילדר תתאיםהמעליות יש;  :מגורים בניין  לכב מעליות 1.5

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

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

   ; 8 :5,6נים בבניי ; 8,13,8 :1,2נים בבניי  :מעליתל מספר נוסעים

 . (, בהתאם להוראות כל דיןבכל בניין  )באחת בלבד .בלבד 1,2בבניינים   יש :)*(שבת ודקי פ  נון מנג

א ולכל רת התמעקה ועד לתקובה העל הקיר באחורי תותקן מראה מגכיים. חות אנפלב"ם בלו צופוא יקירות הת :תאכל  רוגימ

צבוע בתנור או   ה צבועה בצבע סופיתהיא תה תקרת. חותלפ מ"מ 27ניט או שיש בעובי של יצפת התא תצופה בגר רוחב התא. ר

קומת הקרקע  מלא )בף מטה יהיה מאס :יות/ליתפיקוד המע ה.עקיפ ומונמכת ותותקן בה תאורה ישירה א תכוסה ע"י תקרה

 יקוד "יעד". יותר יהיה הפיקוד פנה שלוש מעליות או  תהיי  מידה ובקבוצהם(. במאסף לשני הכיווני

 הקומות:  פרסמל  תאםבה עתנקבמהירות המעלית 

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

 . אין מר:שו  עמדת 1.6

 

בהתאם לסעיף   ו/או חב' הניהול בנייןדיירי ה נציגות ע"יתקבע בת, שהפעלתו קוד שמעלית בעלת מנגנון פיכי הכוונה ב הר מוב – מעלית שבת" "  ()*

 . 1969-ט"כ שין ת מקרקע ז' בחוק  ה 59
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 : (מגורים )בכל בנין  חומרי הבניין ועבודות גמר .2

  .בשילוב רגילהמתועשת ו :שיטת הבניה; השלד מהנדס תלפי תכניו שלד הבניין: 2.1

 ; השלד דסנהמישובי י ח לפ :עובי  .םם מתועשים/טרומייו/או בטון מזוין מאלמנטי בטון מזוין :מרחו  :ת קומת קרקעקרות פהרצ 2.2

    . 1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  בידוד אקוסטי: 1045 לפי תקן ישראל מס' :תרמי וד ביד

   .1045מס'  שראליתקן ילפי  :בידוד תרמי  ;השלד לפי חישובי מהנדס עובי: .מזוין טון : בומרח :קומתית רהקתו ה רצפ 2.3

   .1חלק  1004' סמ אליקן ישרלפי ת . בידוד אקוסטי:יועץה לפי החלטת :בשיטה

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

  השלד. נדסלפי חישובי מה  :עובי השלד.  מהנדס  תכנוןאלמנטים מתועשים מבטון, לפי  ין, אוון מזובט :חומר :ין ינבה גגות 2.4

   .1045לפי תקן ישראלי מס'  :בידוד תרמי  .הרלוונטיםם ינ קישות התדרו לפי הנחיות היועץואיטום:  שיפועי ניקוז

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

 , (אחראו  גנו תאי )איטאו בלוק   ,גבסבלוקי גבס, ות לוחהפונה לדירות,  ובצד החוץ מית של קירבדופן פני ,למחצה מתועש/מתועש

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

 ראלי.ן התקנים הישל מכו ירוק" ש ים יהיו בעלי "תו תקן רות פנות וקי צבעי תקר

 ת חוץ: גימור קירו  2.6

 הכל לפי התנאים בהיתר הבניה. קה. יח דוגמת קרמיו/או חיפוי קש  ,תמלאכותין אבו/או    טבעיתאבן  :עיקרי  י,ציפו /חיפוי  2.6.1

 ים;  אחר םייולב עם חיפושמ שכבות( 2טיח ) :טיח חוץ  2.6.2

 קומית. המבתאום עם הרשות וחלוקת הציפויים  גוון ,האדריכל יהיה רשאי לשנות סוג :אחר חיפוי  2.6.3

  מהנדס   נחיות ה או משולב, לפי ו/ (ו אחרא ו/ק תאי )איטונג בלואו ו/בטון   קיולבאו ו/  ויןמז בטון  הדירות: חומר:ה בין קירות הפרד 2.7

   . 1חלק  1004י הנדרש על פי ת"י  האקוסט בידוד  את שיעור ה ו  ק י נ יע ובכל מקרה    , האקוסטי   השלד והיועץ 

 .דריכלנון האתכ יפ ס, גובה לתכנון המהנד ו/או משולב לפי בטון ו/או בלוק :גובהר ו חומ: שיש()ככל  מרפסותרדה בין הפ קיר

 :מדרגות י /חדר 2.8

חדרי המדרגות  וסטי לוד האק הביד  ;הנדסהמ ישובלפי חי עובי:בטון מזוין או בנוי או משולב.  מעטפת: חומר:קירות  2.8.1

 הוראות כל דין.ל פי והמעלית יבוצע ע

וק" מטעם מכון תקן יר  בעל "תוילי )קרא ע+ טיח וצבכדוגמת הריצוף  לים )פנלים(חיפוי בשיפו פנים: חומר:גימור קירות  2.8.2

 הישראלי( עד לתקרה.  התקנים

 הישראלי(.  םהתקני  ם מכוןירוק" מטע תקן "תובעל ) יסינטטוסיד טיח   ה: חומר:גימור תקר

  ,הרלבנטיים ם לדרישות התקניםצו צמנט לבן בהתאאו טרא  או גרניט פורצלן מאבן נסורה  ת יהיודרגומהת: מדרגו  2.8.3

 רגות ומשטחי הבניים )פודסטים( ופסים מחוספסים כנגד החלקה. ורך המדאמים לאים תוולפישובעלות 

 .יבוצע על פי כל דין מעלית/יותגות והי המדרוסטי לחדר/האק  דודהבי טי:אקוס בידוד 2.8.4

 . 1142, בהתאם לת"י יד(ת מאחז ו/או משולב )לרבומתכת ו/או בנוי   :מאחז יד /מעקה 2.8.5

   המדרגות. י/ חדרבאמצעות  :געליה לג 2.8.6

 : קומתיתמבואה )לובי(  2.9

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

  מכון התקנים  עםטמ "תקן ירוקבעל "תו )יבוצע טיח וצבע  מעל החיפוי הקשיח ,לפחות  בה משקופי הדלתותופורצלן, עד לג

 עד לתקרה.  הישראלי(

מונמכת לא  תקרה  קרה שלבמ. לי(שראהי םקנימטעם מכון התבעל "תו תקן ירוק" )סינטטי  סידטיח +  תקרה: חומר:גימור 

 .  ורצלןאו גרניט פאבן נסורה : ריצוףה זו. יבוצע טיח מעל תקר

 :ראשית המבואה )לובי( כניס 2.10

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

 .הישראלי( קניםכון התבעל "תו תקן ירוק" מטעם מ)י אקריל  ח וצבעח יבוצע טישיקהוי מעל החיפסה. הכני

 יבית. ורט דק  הראו תק שנהו/או תקרת מ ו תקן ירוק"(,סינטטי )"בעל ת סידח + יט: חומר :תקרהר מוגי 

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

 . למניעת החלקה 2279אלי הישר
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עי צבוע טב ןובט חומר: גימור תקרה:לבין סינטטי. מבצבוע ו/או משולב,  טיח ו/אובטון טבעי  ה: גימור קירות חני  :המקור חניה 2.11

 מון חניות,סי לכולשופעת, לא מ במסעהמוחלק  בטוןבמסעה משופעת בין הקומות.   בטון  רצפת חניה:גימור . טטין סינבמלבי

 ט לפי הנחיות יועץ התנועה.ושילו מספור

לפי   ,מהוד ד או חומרמלבין סינטטי דוגמת פוליסי טיח + צבע  קירות ותקרה:ם טכניים ואחרים: נים, לחדרי ים למחסוזדור רפ

 .חברההחלטת ה

  :חדרים לשימוש משותף     2.12

 ( וכדומה. חדר/ים טכניים )ככל שיהיו

   -ים בחדרים טכני :תקרהגימור . (מים וכו'חשמל, ארונות   )למעט גומחות,יסיד, מת פולטי דוגסינט  עבצב ועבצ יחט :ר קירותמוגי 

 התקנים. עם מכון ק" מטרוי ןל "תו תקעבי. כל הצבעים, בצבע סינטטבטון צבוע        

 . או משולבאו פורצלן אריחי קרמיקה או טראצו  :גימור רצפה       

 י היתר הבניה. נה, לפפה טמובורות לאש : הפשת אאציר            

 

  :הערות

 ים הישראלי.ק" מטעם מכון התקנקן ירו "תו ת יהיו בעלי פנים  כל צבעי תקרות וקירות .1

י  ראלהיש ות התקן יהיה בהתאם לדריש )בדירות ובשטחים המשותפים(ים יין השונחלקי הבנ בריצוף  מניעת ההחלקה של ה גתרד .2

    .החלקהלמניעת  7922

 

שמלית הנשלטת על ידי אלומיניום מזוגגת, בעלת פתיחה חיה דלת הכניסה לבניין תה  דלת  :ן בניי כל ל ראשית דלת כניסה 2.13

   .שמןר יז חנטרקום ומכת אימער

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

 .דלתות פח דלתות חדרים טכניים:  

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

 .יש :יםותפמש וחלקים   חדרים ,ייםטכנים /חדר חניות, ,ותרגות, מבואות קומתי דמ , לובי, חדרן יינבכל ל בכניסה, תאורה 2.16

ולחצן   תומתיה ק מבוא/המדרגותבת לתאורת לילה קבועה בחדר לקת אור בכל קומה, ומנגנון שבבניין המגורים יהיו לחצן הד              

   .תיקומת  מבואה/לקת  אור בחדר המדרגותלהד הרוך הדימת

  האדריכל. עיצובן לפי ווגב ד( ני בלבהחיצו חלקםור או ציפוי אחר )ב פח מכופף צבוע בתנ ומים: חומר:שמל, גז ארונות ח 2.17

  או חסן, לכל מ ה נפרדהתקנת מונ ופיןחילאו ל ה נפרד,חיבור הזנות החשמל של כל המחסנים למונ :דירתייםם במחסני תאורה  2.18

 . בחירת המוכר והחלטתו "יפעך המחסן ליו משויתי אירהדלמונה          

 של הבניין/ים   שותף הזנה ממערכת החשמל של הרכוש המ : יש.תו פניות משותטרומכלמערכות אלקלתאורה ו שמל חיבור ח 2.19

 מוך  יין הסבניין הסמוך ו/או ימוקמו בבנמו בקו אך ימ  תו הבניין,ישר  אשרכות משותפות לפי תכנון מהנדס החשמל )יתכנו מער  

 פוף לאישור הרשויות השונות(. הבניין, בכוישרתו גם   

 היה לפי דרישת הרשות המקומית. בניין חיצוני ומואר. עיצוב המספר י רפס מין יותקן הבני  בחזית מספר בניין: 2.20

 

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

 ה*: הדיר גובה 3.1

 מ'. 2.50-ת מלא פחו חתית התקרהף עד תגובה הדירה מפני הריצו    

 מ';  2.05 -: לא פחות מורגובה חדרי שרות ופרוזד   

 מ'; 2.05 -לא פחות מ: ם נרכש()בא תי רי ד ה מחסן וב*ג  

טח ש בהדירה מקרה גובה בכל ה. ת ותקרות משנלמעט תחת קורות, מערכות, בליטות, הנמכות מקומיו הערה:  *

 מן הגובה המינימלי הקבוע על פי דין. י התקנות לא יפחת ה על פהקבוע לגבי חלקי דיר מינימליה
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 אותה.המשמשים רה ובשטחים המוצמדים לה או י ד ב וגימוריםחדרים רשימת  – 2טבלה מס'  3.2

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

 (1)תירוחומר ק תיאור 

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

 )בס"מ( 

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

 ריצוף
למ"ר/ מ"א  מחיר לזיכוי 

 קלים חדשים בש
 הערות

 ראה פרוט בהערות בהמשך.  אין ( 3)ראה  ( 2) ראה ( 1)בלוקי בטון  , ן ובט כניסה 

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

 ( 1)בלוקי בטון  בטון,  מטבח 

 אין ( 3)ראה  ( 2) ראה

 פרוט בהערות בהמשך. ה רא

 ןיא ( 4)ראה  חתון ת טח ארון  חיפוי מעל מש 

 . ראה פרוט בהערות בהמשך  ןיא ( 3)ראה  ( 2) ראה ( 1)בלוקי בטון  , ן וטב נת אוכל י פ 

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

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

 ד ממ" 
 בטון מזוין  

 ת הג"א לפי הוראו 
 . שך בהמרות ראה פרוט בהע  ןיא ( 3)ראה  "א גה  לפי מפרט

 ר רחצה כללי חד 
 )אמבטיה( 

 ( 1)בלוקי בטון  בטון, 

 ןאי ( 3)ראה  ( 2) ראה

 . ךבהמש ה פרוט בהערות אר

 אין ( 4)ראה  גרניט פורצלןחיפוי 

 ( 1)בטון, בלוקי בטון  אורחים תי  רו שי 

 אין ( 3)ראה  ( 2) ראה

 . שךוט בהערות  בהמ פר ראה

 אין ( 4)ראה  לןצורפ  טגרניפוי י ח

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

 אין ( 3)ראה  2.6ראה סעיף  ( 1)בלוקי בטון  בטון,  שמש    מרפסת 
 . 2.6ראה סעיף יר חיצוני וי קציפ/חיפוי

 ראה גם פרוט בהערות בהמשך. 

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

 י  רת די ן  מחס 
 סן מוצמד מח   ו א 

 ( שהוצמד )ככל  
 אין ( 3)ראה  ( 2) ראה ( 1)בלוקי בטון  בטון, 

ן  ותכנעובי קירות מחסן לפי 
 יןכל ד ולפי  האדריכל/המהנדס 

 

 לטבלה: והבהרות רות עה

  :חומר קירות ( 1)

 להלן:  איםגבס בתנחות טון תאי/בלקי גבס או לוב  יקובל/י בטוןבלוק/ןטוב :יהיו עשויים מ  ירהקירות ומחיצות הפנים בד

 מ"מ לפחות. 0.6עובי דופן הפרופילים  -

 מ לפחות.מ" 70רוחב הפרופילים  -

 ינראלי(.זכוכית / מ /)צמר סלעים  למ"קק"ג  12של לחות  תובצפיפ 2בידוד " -

 מכל צד של מחיצת הגבס יהיו אחד מאלה:

פחות, מחוזק ומשופר לנגיפה בעל  מ למ" 15.9ובי ת(, או לחילופין לוח בעמי ור ק מחיצה דו) חותלפ  מ"מ 12.5ובי ות בעלוח 2 -

 (. ק"ג/מ"ק לפחות 1000צפיפות גבוהה )

 . ן/ספק הלוחותלהוראות ומפרטי היצר  םאפרטי הביצוע יהיו בהת

 . את התאמתם למפרטיותב יצרן ספק הלוחות יבצע פיקוח צמוד אחר התקנת הלוחות ויאשר בכ
 

ניתן שמעטפת הפנים של קירות אלו מתועשת / מתועשת למחצה, ה הים בשיטבוצעויה, כאשר קירות החוץ מרו  היבבנ :חוץ  קירות

בידוד ": 1045נטית לרבות בת"י בעמידה בתקינה הרלף לכפואי. הכל באו בלוק ת בלוק בטון  ,סמלוחות גבס, בלוקי גביה עשו  תהיה

 "כעמידים למים" או מבלוקי בטון.  צרןע"י הי דריםהקירות בבלוקים המוג יבנו הרמק בכל צהרח ריבחד, בכל מקרה(. " םייינ תרמי של בנ
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 :תקרות/גמר קירות ( 2)

 בהתאם ומר הבניה של הקירות. במרחב המוגן הגמר יהיהחלי או בהתאם  + צבע אקרילטיח היה, י   : בבניה קונבנציונליתרותגמר הקי 

 : לבן. גוון  .לי + צבע אקרי העורף  פקודהנחיות ל

 : לבן. גוון  .+ צבע אקרילי הנחיות פקוד העורף ל בהתאם מר יהיההגן וגב המבמרח+ סיד סינטטי. טיח  :קרותת רמג

 : לבן.גוון  .אקריליצבע ללא חיפוי(:  )בתחום  םרחצה ושירותי  קירות בחדרגמר 
 

 :גמר קירות במרפסות

 .  וסף ם נ שלוכלל החזיתות ללא תמת גמר הקירות במרפסות יהיה כדוג

וי  או בנ  הרלבנטייםאלומיניום משולב עם זכוכית התואמת לדרישות התקנים קה רת(. מעע אח)באם לא נקב :רפסותהמ ותק עמעיצוב 

 גמת החזית. כדו

 . ם מכון התקנים הישראלי מטעו תקן ירוק" יהיו בעלי "תוקירות פנים  התקרות י כל צבע

 

   :ריצוף ( 3) 

 שות התקינה והחקיקה הרלבנטיות. דריהעומד בא'  צלן )גרניט פורצלן(, סוגרופחים מסוג ארינו  ותקחדרים בדירה יות הרכעמלכל  

 קשיח.  הקירות חיפוין צוין בגמר ס"מ לפחות, אלא אם כ 7רות מחומר הריצוף בגובה הריצוף יכלול שיפולים בכל היקף הקי

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

דוגמאות/גוונים מכל סדרה התואמים   3-סדרות של ריצוף ו 4ת, כל הפחוה, ללריצוף, המוכר יציג לקונ דעוריח, המי דת אמיל כל

 ניטרלי. בגוון בהיר  פחות אחד מהםמוש בדירות מגורים, ליוונים נפוצים ושכיחים בשלדוגמאות/ג 

מילוי  ה )לבין שני גוונים של רוב הר יחג לקונה ביציכר המו(.  LAPPATO" )לקיתק חלפחות אחת מבין הסדרות תהיה בגימור "מברי

 .כההאחת בגוון אפור בהיר והאחרת בגוון אפור פוגות, בין אריחים(.  -ים ישקמ

  עפ"י אישור והצהרת הספק( ספקה ) יתן לאאינו נ   ס"מ  45/45ף במידות  ובמידה ואריח לריצ   
 לן:לה   כמפורט  לופי נוספת או מידות אריח ח  ה ר ד ס יע לקונה  להציב  חי  אולם יהיה   ות אלו מידהמוכר יהיה פטור מהצגת אריח ב 

   )הבחירה בין החלופות היא להחלטת המוכר( :   

 .אריח במידות חלופיות בנוסף    א. 

 סדרות של ריצוף   5ת,  וח פ ה ונה, לכל ר יציג לקל מידת אריח, המוכלכ  לכל מידת אריח המיועד לריצוף, כלומר    פת של ריצוף רה נוס ד ס   ב.   

 בגוון בהיר ניטרלי;לפחות אחד מהם   מגורים,    בשימוש בדירות   פוצים ושכיחים ות/גוונים התואמים לדוגמאות/גוונים נ דוגמא  3-ו           
 ט י גרנ)   צלן פור ג  ם מסו אריחי .  סוג א'   . מ ס"   60/60במידות  אריחים  (: סותומרפ שירותים ,רחצה למעט חדר) דירהבכל הריצוף  -

 .לפחות   R-9תנגדות להחלקה  נטיות ובדרגת הב ודרישות התקינה והחקיקה הרל   2279ת ת"י  ומד בדרישוהע.  ( ורצלן פ 

מסוג  סוג א'. אריחים ס"מ.    25/33ס"מ,    33/33ס"מ,    45/45  ת דייר ממידו רת ה לבחי : מרפסת שירות/שירותים/רחצה ריצוף בחדר - 

 בחדרי  -  נטיות ובדרגת התנגדות להחלקה ב קה הרל התקינה והחקיודרישות    2279  ות ת"י העומד בדריש  . ( גרניט פורצלן )   ן פורצל

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

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

 לפחות. R-10 נטיות ובדרגת התנגדות להחלקה  בקה הרל התקינה והחקי ודרישות   2279ת"י    ות ש י רהעומד בד

 ירת המוכר. ת עפ"י בח במידו   אריחים (: שהוצמדככל או  דירתי) ריצוף במחסן  -

 

  רות:י קחיפוי  ( 4) 

תואמים  ות/גוונים מכל סדרה הא מגדו 3-וף וסדרות של ריצ 4 הפחות, לכל לקונה,לכל מידת אריח, המיועד לחיפוי, המוכר יציג   

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

לוי  )למירובה  גוונים של 3המוכר יציג לקונה בחירה בין (.  LAPPATO) "חלקית היה בגימור "מבריקסדרות ת ת מבין הלפחות אח  

 .ןר כהה ולבבהיר, אפו אפור  ניםווגב ן אריחים(פוגות, בי – קיםמיש

יהא רשאי  כר המוס"מ.    30/60-ס"מ או כ   25/33-כ   דות במי .  ( גרניט פורצלן )   פורצלן ג  סוג א'. אריחים מסו  :שירותיםו רחצה   בחדר -

   .הרבמחיר הדיס"מ ללא שינוי  33X33ס"מ,   20X50פות ות נוסבמיד , אריחים במידות דומות למפורט וכן קונההסכמת הבלהציע, 

  -ועד לתקרה מעל החיפוי . לפחות שקוף הדלתבמידות לבחירת הקונה ללא שינוי מהמחיר עד גובה מ רחצה בחדר/י חיפוי קירות

 קרילי. טיח + צבע א

 בע אקרילי. ירות: טיח + צ בקו   וי החיפ מעל  מ'.  1.50דרי הרחצה עד גובה  בח כמפורט תבמידו  רותים חיפוי קירותיהשבחדר 
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ך משטח לפחות לכל אורס"מ    60בגובה  דות לפי החלטת החברה.  פורצלן( סוג א' במי י קרמיקה )רגיל או  יח רא   :מטבחבוי חיפ - 

יפוי ל החאחורי התנור וסביבו בקו הסף העליון ש מ   ם ות תואחיפוי קיר  -  BIיחידת  נו ב התנור אי.  כאשר ( מעל ארון תחתון העבודה )

  צבע אקרילי.   וי ובקירות: טיח + פחי ה   ל . מע יצוף( על הר מ' מ  1.50ובה  ועד הרצפה )ג קרמי ה 

 לגמר הקירות.  וי קרמיקה זההדוד אקוסטי וחיפמובנית כולל בי סגירהלצנרת גלויה תבוצע 

י מעבר מים לחלקיעת למנ םינטי בהוראות כל דין ולפי דרישות התקנים הרל יטמו לפטובים יאים באזורים רהרצפות והנקזהקירות, 

 ים. סמוכ חדריםו/או  בניין

 

  ת:רו עה

 ים למניעת מעבר י נטבלרהתקנים ה ן ולפי דרישותידהת טמו לפי הוראוייא רטוביםים הוהנקזים באזורהרצפות  הקירות, איטום:

 . מים לחלקי בניין/חדרים סמוכים.   

 . ס"מ 2 -עד כשל  הפרש ייתכן ,מוכיםחללים סבין ל  ת שרות,רפסומ בכניסה לדירה, חדרי רחצה, ממ"ד – םי הפרשי מפלס

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

 . "ים שלמיםעד גובה "אריחלפחות, או לגובה המצוין בטבלה עד גובה חיפוי הקירות יעשה   - י קירותפוחי  

  חברה. ת ה , לפי החלט ס"מ   60  -מ   ות ח פ   ן באם יש פינות קמורות שאורכ   , PVCלומיניום או  עו פינות מפרופיל א וצ יב   –בחיפוי    פרופיל פינות 

 הריצוף בדירה.  שלבצע ליטוש ו/או הברקה ת אלהחברה ש כי יודג  פקס תלמניע - הליטוש/הברק 

 תקן   ת המכר, וככל שתואו בכלל, בתוכני/יק ובמדו ,תסומן חבהכרהר כי לא בחברה, מובאם תותקן, לפי החלטת ה– , קורה/ותרגולהפ 

  האדריכל. ןונב, לפי תכו/או משולם לומיניוו או/א  פלדה וו/א ו בטוןא/ו עץמ תהיה עשויה        

 תמערכוארונות ל ,רון מטבחלמעט בשולי קירות וחזיתות מחופים, בגב אס"מ לפחות,  7בגובה   ,)פנלים( מחומר הריצוף  –שיפולים 

 ם פינות )גרונג(. , ללא קיטוי ושיפוליםניים. חיפו ואזורים טכ

נדרש   לריצוף טראצו לפחות. "ממ 3של  ים )פוגות(יחר א ביןמרווח ביצוע נדרש חיפוי, ף ונים לריצוקת ת ה ישודר לפי – מרווחים )פוגות(

 מ"מ לפחות. 1 מרווח של

 

 (במפרט מכר זהאו בסעיף אחר ה ל רק אם צוין כך בטבליותקנו בפוע לעיל ות בהערותסיש התייח)מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם 

 

 

 ארונות: 3.3

   תחתון: מטבחארון    3.3.1

הכנה לכיריים   ,להתקנה שטוחה של הכיור וך פתח המתאיםתושבת לכיור, חית  ם,יפ דמגירות, מן יכלול דלתות, רו הא -

 מדיח כלים. לת חשמל להצתה(, הכנה קוד לבישול וננקודת גז טוחה, שלהתקנה  )תושבות וחיתוך פתח מתאים מובנות

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

  פני הריצוף.  על מ מ"ס 90-כהיה דה י של משטח העבו ליוןגובה סף ע •

תחתית    טיבות שלס"מ ובחיפוי עמיד למים למניעת ר 10-חתית הארון תותקן הגבהה בנויה )סוקל( בגובה של כתב •

 ון.האר

 מ"מ לפחות. 17-18( בעובי נדוויץבוד )ספים יהיו מעץ להארון והמדף גו •

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

 לוחות פוסטפורמינג.   / MDFנדוויץ( /שויות מעץ לבוד )סע הניתהי הארון דלתות  •

בעלות מסילות  ירות תהיינה ולכל עומקו. המג כל גובהולפחות, ל ס"מ 60הארון יכלול יחידת מגירות ברוחב  •

 ות ממתכת. טלסקופי 

מכניים   ותונרתפתקנו , יו ארוןדת הפינה של הביחי לא יותר. רש ואם נד לבד,ארון המטבח התחתון יכלול פינה אחת ב •

 נשלף כדוגמת מג'יק קורנר או שווה ערך.  לאחסון

 טים להלן: רבים המפוסוגי ציפוי ארונות המטבח יהיו בהתאם לרכי    -

 תכת.ידיות מ פורמינג.מייקה / פוסטני: פורחיצו  ציפוי •

 . רמייקהו פוציפוי פנימי וגמר מדפים: מלמין א •

 הספקים שיבחר המוכר כמפורט להלן:ציג המוכר ו/או וגים וגוונים שיס  וךתמ  הקונהירת לבח וגווניו יהיו יפויסוגי הצ   -
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מהם בגוון   חד מהם בצבע לבן ואחדים לבחירה, אים שונ גוונ 5ות חהקונה לפציפוי חיצוני: על המוכר להציג בפני   •

 ניטרלי. 

  ציפוי פנימי: בגוון לבן. •

שלא להתקינם, על המוכר הדייר  . החליטלהחלטת הקונה םנון היתחת  ארוןוכו' מובנים בנור  ל מדיח, תש נהתק ן והתכנו -

 ללאבנים )החשמליים המו הכלים ו להתקנת דמות שיועלספק את ארון המטבח בשלמותו, לרבות דלתות ומדפים, במקו

 נדרשות. ות ההכנות החללים( לרב

 ;שךראה הערה בהמ מידות: ( 1)  

 

בעובי לא פחות  הקונה משטח עבודה ירתלבחן יותקן התחתו וןראהלכל אורך  ור:בח תחתון: תיאן מטה מעל ארו עבודמשטח 

עניין(,  לפי ה 1,2)חלקים  4440 ישות ת"י רדל ונהערך(, הע הר או שוומאבן טבעית או פולימרית )כדוגמת אבן קיס  ס"מ 2-מ

  ף המשטחיקהב של כיור. תקנה שטוחהותאם להיטח המשיקפם. כל הונות בהאר ס"מ ביחס לחזית 2עם שוליים בהבלטה של 

חזית בעיבוד ם ע י להעדיף התקנה ללא קנט מוגבהשאבה שאופן עיבודו יקבע ע"י המוכר )הקונה רעליון מוג יותקן קנט

 . לא יינתן זיכוי בגין אי ביצוע זה(. חבכל היקף המשט אף מיםכולל  ,הנדרששטח ככל המ

גוונים   3ציג בפני הקונה י המוכרדו. ספק/ים שיבחר/ו על יה ואהמוכר ו/צגו ע"י גמאות שיודו  מגווןתוך ה מנורת הק לבחי גוון:

  .ה ולא לוח בודד אחד(בהדבקר יהיו אבן קיסאו בעית טאבן ה ות לוח)אחד מגוונים אלו יהיה בהיר ניטרלי. , ולפחות

  

 אין.ארון מטבח עליון:  3.3.2 

ארון   מ"א 1להמיר עד י להציע לדייר רשא ה יה יפי המוכר תכנון המטבח הספציל מהמעלה, בהתאו יםחדר 4.5 תובדיר: הערה

 מ"א.  2יהיה טבח העליון ורך הממ"א וא 5 אתחתון יהכלומר, אורך ארון המטבח המ"א ארון מטבח עליון.  2 -מטבח תחתון ב

 ן: רט להלפומכאת הצעת המוכר יתוכנן הארון העליון  ונה לקבלהחליט הק

 ת.פינו  יף והמשכי ללארצ הארון יהיה  •

ובתנאי   ס"מ 60ס"מ לפחות. ניתן שגובה ארון עליון יהיה  30עומקו ס"מ לפחות ו 75ן העליון יהיה ארו ה לש גובהו  •

 גנון קלפה(. לפי מעלה )מונים תהיה כ העלי  הארונות שפתיחת

 כלול לפחות מדף אחד לכל אורכו.ח עליון יארון מטב  •

 ן המטבח התחתון.ואר יבט לגהמפר רישותיהיה בהתאם לדון  המטבח העלין רויפוי אוצ המבנ  •

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

 

(, וויץ'סנד)לבוד  עץ מ עשויתחתון   ארון שירותים(, יותקןהחדר )למעט בבדירה  רחצה יחדראחד מבכל  ציין(:אחרים )ארונות  3.3.3 

   MDF 5מים ברמה  או סיבית עמידה בP  310לפי תקןENס"מ לפחות הכולל   80לוי או מונח באורך מינימלי של יהיה ת  . הארון

 משולב בכיור. שיש / ניאו קוורץ ס / מחר ינטגרליא בודהם, משטח עי תי מחליד דלתות, מדפים, צירים בל   

     אין. :ההרחצארון  עדב  מחיר לזיכוי                    

 

    :רותעה

מחושבת פעמיים   בח. פינהורך הארון התחתון תימדד לאורך קיר המטת אמיד .אורך מטר 5 תחתון  מטבח ארון  אורך מדידת (1)

באורך הארונות.  יכללו  שולבים בתוך הארונותמה)למעט מקרר(  ו"בכיריים וכי ור,למדיח, תנ םהמיועדי  חללים באורך הארון.

  

קיימים   ות המטבחבגב ארונן כי יתכן ובקיר שבחשבו  חתקל על הקונה בח וביצוע עצמי,עבור ארונות המט ל זיכוי במקרה ש (2)

 וקה.זצורך תחל אלו  ח/יםלפת ר גישהטן/ים משותפים. יש לאפשפתח/י גישה לקול

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

 שיועדו  במקומות ים,דלתות ומדפ לרבות, בשלמותו  חבהמט ארון  לספק את המוכר לע ,להתקינם שלא הקונה יטהחל -

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

 .החברה את הרוכשבו תנחה שהחברה תקבע ובמועד  םו על פי הלוח זמני דווח על בחירותונה לות הקי באחר
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 קנים לתליית כביסה: יתמ 3.4

 ליית כביסה. לת ניוצ יקן מתקן חסת השירות יותרפממ

               כביסה חבלי 5"מ, ס 160מלי של ינבאורך מי ים  וגלגל (מגולוונות מתכת ) תבעל זרועו: )קטנה( מיתקן לתליית כביסה      3.4.1

ס"מ   120-מ ן מתרומם שאורכו לא יפחתס"מ ובתנאי שיותקן מתק 160-שאורך המתקן יהיה קטן מ ןתני מפלסטיק.

 ס"מ.  800-ביסה לא יפחת מבלי הכח לש רך המצטברוהאו 

ה.  נת על קיר המבנותכת מגולומשמעו מתקן משמ ,סת שמשמרפ/מתקן שווה ערך בחצריותקן אפשר ש  :גג/לדירות הגן       3.4.2

  ס"מ.  160ך מינימלי של חבלי כביסה באור 5ר. המתקן יכלול לפחות ומקובע לקי ביהמתקן יהיה יצ 

 3לפחות  וסלה( עם עמוד הכוללזה במתקן מסתובב )קר י החלטתו, להמיר מתקן"עפ ,יא שיר יהיה רבדירת הגן הדי -

 למשטח מרוצף. ובע למשטח בטון ו/א יהיה יציב ומקונת. המתקן ו ממתכת מגולוו ם א מיניומאלו זרועות מתקפלות

 . UVים, עמידים לקרינת בכל המתקנים החבלים יהיו איכותי  3.4.3

בתחתית  ס"מ. 60-כביסה לא יפחת מ . עומק הנישה לתליית5100ד העומד בת"י מס' עמיר מוחיהיה מה: מסתור כביס 3.4.4

 המשטח של ס עליוןלפהבניין. מל הגשם שערכת איסוף מי שינוקז למ ןהפרדה מבטו טחיותקן מש יסהכל מסתור כב

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

 .תליית כביסהמ"ר ל 1.7שטח פנוי של הכביסה ובתנאי שיישמר י ור ת סמטכניות ב תן לשלב מערכותינ 3.4.5

 

  נוספות בהמשך. . ראה גם הערות"מ(ת בסידו )מ  הים בדיריסותר ונות, חל רשימת דלתות – 3טבלה מס'  3.5

 תריסים חלונות   תותלד ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 חב( ה/ רו)גוב 

חומר )עץ 
ניום/  אלומי

 ר( מתכת/ אח

ה )ציר  פתיחג סו
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

ידת  ומ ותכמ
  חהפת
 רוחב( )גובה/ 

חומר )עץ 
ומיניום/  אל
 כת/ אחר( מת

ה  פתיחסוג 
כ/  כע"/ציר)

 אחר( / כיס / נגרר 

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
יניום/  ומלא

 מתכת/ אחר( 
 חומר שלבים 

  סוג פתיחה)ציר/
כ.ע.כ/נגרר/  

 אחר( יס/חשמלי/כ

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  חוןבטפלדה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 105/210-כ

 חדר דיור 

1 

 .כ כ.ע רר  גנ אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  ' ומאל
 גלילה חשמלי
 ניכולל גיבוי יד

 240/225 -כ --- 240/225 -כ

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ' מזוגג 
 סב נטוי

 )דרי יקיפ(

--- 

--- --- --- 

 --- 120/75 -כ ---

חדר שינה  
 1רים הו

1 

 ילה ציר רג עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  גג אלומ' מזו 

1 

 ה ידניילגל ' אלומ אלומ' 

 140/120-כ 140/120-כ 80/210-כ

 ממ"ד  
)משמש  
 כחדר  

 ( 2 השינ

1 
פי  ל  הפלד

 א  הג"
ציר )רגילה(.  
 פתיחה חוץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
ת  חיו לפי הנ

 הג"א 

1 

 .  כ.ע.כנגרר   אלומ'  אלומ' 

 100/100 -כ 100/100-כ 80/210 -כ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  לפי  לכיס   רתהנגר  ים,יס ז, הדף ורס גד ג כנף אחת, פלדה נ

          הנחיות הג"א.
--- --- 

ח. רחצה  
 ילכל

1 
 + עץ 

 אור  -הר/צו צו 
 ציר רגילה 

1 

 אלומ' מזוגג 
 וינט 

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 60/120-כ 80/210-כ

שירותי  
 אורחים

1 
 + עץ 
 אור  -צוהר/צו 

 יר רגילה צ

--- 

 --- ניאוורור מכ

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/210-כ
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 תריסים חלונות   תותלד ---

 חדר 
כמות ומידת  

  הפתח
 חב( ה/ רו)גוב 

חומר )עץ 
ניום/  אלומי

 ר( מתכת/ אח

ה )ציר  פתיחג סו
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

ידת  ומ ותכמ
  חהפת
 רוחב( )גובה/ 

חומר )עץ 
ומיניום/  אל
 כת/ אחר( מת

ה  פתיחסוג 
כ/  כע"/ציר)

 אחר( / כיס / נגרר 

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
יניום/  ומלא

 מתכת/ אחר( 
 חומר שלבים 

  סוג פתיחה)ציר/
כ.ע.כ/נגרר/  

 אחר( יס/חשמלי/כ

מרפסת  
 שרות 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 .כ נגרר כ.ע  וגג ' מז אלומ

1 

 כ.ע.כ  נגרר   ומ' לא ומ' אל

 170/105-כ 170/105-כ 80/210-כ

 י  רתדימחסן 
)ככל  

 שהוצמד(

 ח עץ/פ 1
לפי החלטת  

 ברההח
 ציר רגילה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 90/200 -כ

 

 : אחרותו  טבלהל ותערה

 ניגררמשתפלת,  לה+רגיפתיחה =  יפ()דרייקסב נטוי (, יו ט)נ משתפלת = פתיחהקיפ = סוג פתיחה, רגילה ציר= אלומיניום,  אלומ'  :יםביאורי מיל  .א

, לה מע פייס נגלל כל= תר גלילה ,ועהעל כנף קב בתנועה אנכיתאחת כנף  =גיליוטינה ר, )כיס( בקי ומחהאו לתוך ג/ו נף = כנף נגררת על ככ כ.ע.

   .ו/או חשמלי )ידני( רצועהבאמצעות 

 ת/תוהדל ת בדירה תתאים לסה"כבד שהכמות הכלליבלו בטבלהמחדרים   של אחד רבתיאויע ופהלים יכולות שני חדר, משותפים לתות/חלונותלד .ב

 ות בטבלה. צוינחלונות המ

ננעלים  בריחים חבויים ה  בעלת מערכת שית )ביטחון(סה ראמפלדה לכנימגן   דלתלהלן:  תהיה בהתאם למפורט -המגורים  ירתלד כניסההדלת  .ג

  צהעינית הצ, סף נוסגר בטחון פנימי   להלן: וכמפורט 5044מס'  לתקן ישראלי אמתון גליל התמנגנו  דיי מופעלים עלוונים ולפחות בארבעה כי

משקוף בניה מפלדה  .דירה רור דלת ומספ, מעצתחתון ת סף מברש , זטות"ו"רונעה ידית ים, מגן צילינדר,  ת צירמערכו, (סקופיתטלפנורמית/)

 ון לפי בחירת המוכר. יסה תהיה בגמר וגו בתנור. דלת הכנ המשקוף יהיו בצביעהו לת. כנף הדמ לפחות"מ 1.25לוונת בעובי של מגו

על  23ס' י מראלישהתאם לתקן דות בדלתות לבו דלתות הכניסה לחדרים תהיינה הלן:בהתאם למפורט לורים יהיו המג הפנים בדירת ותדלת .ד

  כנף ס"מ לפחות.  7 חתית הדלת בגובהתיד למים בומר עממח טו התקנת קנם ויכלללתות תהיינה עמידות למיחלקיו ובפתיחת ציר רגילה. הד

 קיים,אקוסטיקה, וזק, ח –תפקודי ווה ערך בכל היבט או מילוי אחר שוי פלקסבורד ו/גרת עם מילל מסמודבקים ע ותוחלת תהיה עשויה משתי להד

 –דבקים לרבות לוחות וה ים לפחות. כנף הדלתדדצ 3-צופה ב)קנט( מ –שקוף. היקף כנף הדלת אמה לסוג הדלת והמיותקנו בהת אחר. צירים 

ים. דדני הצ ות מתכת משים, עם מנעול וידיאים לעמידות במצוני מתועש המתבציפוי חי ה אוורמייקו בפא בעיהיה בצ גמר הדלתות:ים. עמידים למ

לאחר התקנתו   ימה. המשקוף סי אטפ לולדלת ויכל ון תואםת פולימרי או בגמר ובגו, בעל הלבשו23ם לתקן ישראלי יהיה בהתא ת:ף הדלמשקו 

  : יהיהפניםגוון דלתות הדלת. אור בכנף ה-צו/פנוי" וצוהר-וסי דמוי "תפיבובם, מנעול סתירורי האמבטיה, המקלחת והשי יה עמיד למים. בחדיה

רה  ישונות לבחרויות פשא 3ני הקונה הציג בפיבחר המוכר. על המוכר לו/או הספקים ש שיציגו המוכר  מתוך דוגמאותקונה ם לבחירת הבהתא

 לבן.חת מהן היא בגוון ות, אשר אלפח

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

קן ו תהם יהיו בעלי תהחלונות ורכיבי .(מ"מ 6אויר של  וחורעם מ, דדיםמשני הצ לפחותמ"מ  4 בעובי גוג )זי עם מרווח אוויר ביניהם תזכוכי

קין  ידי מת נו עלתקלונות יוה. החתיחה ונעילידיות מובנות, מנגנוני פגלגלים, צירים,  ,EPDM אטמי גומי גוג,: סרגלי זילםכלואביזרים מקוריים, וב

לומיניום יהיה חלון מסוג א :בממ"ד. חלון נף נף על כר כג ונגרוגזמאלומיניום , מסוג יהיה בעל ויטרינהדיור: חלון חדר ה  ורשה מטעם היצרן.מ

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

 .תאח רשת לכנף  כהכנה במסילה סף נו יבנת  יותקן הההזז בכל חלונות. אין :רשתות .ו

 ו בעלי תריסים. יאור הדירה( יהילפי הקיים בתהכל ) חבר רחצה ומטתים, חדשירו חדרי אמבטיה, חדר פתחי הדירה, למעט :תריסים .ז

 פחובי הוגברת. עמ אטימהן השלבים לכולל אטם גומי בי ליאוריתן מוקצף ניום במילוי פום פח אלומישוייבי התריס עשלו ריסי גלילה או הזזה יהי תב 

 ן פתיחה ידני. ון חשמלי ומנגנו נ"ל עם מנגריס כנת יבלילה עם שלתריס ג . בחדר דיור יורכב ארגזם למידות הפתח והוראות היצרןיהיה בהתא

  שירות גםת למרפסים הפונים החוץ, לרבות במטבחר ישיר לאוויר בחים ללא אוורוטריים ובמטסני ת, בחדריםויר ש בחדרי - לאוויר החוץ  רוראוו  .ח

 י. ת כיסופפר החוץ לרבותד לקיר ויד במאוורר מכני ער מצצינו יבוצעריס ו/או בחלון,  תיננה סגורה באם א

פתחים המשולבים בזיגוג  כןית האלומיניום.יועץ  ו/או יכלתכנון האדר י פ"פרופיל, גוון, עה דגם .םעשויים אלומיניו םהחלונות והתריסי מסגרות  .ט

 . סךרות מם, ו/או קימחסו/משמש כמעקהקבוע ה

 אדריכל."(, לפי תכנון החלב")מומה או ע שקופה ,בטיחותיתזכוכית  תותקן ,)באם יש חלונות(ושירותים ה  רחצ בחדר .י 
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י  כיבו   ודרישות   חות הנחיות יועץ הבטי עות, לפי  ות קבו או רפפ / ו   בדלת   ו/או סבכה   מכני או אוורור  / ו   ן ( יעשה באמצעות חלו מחסן   ככל שנרכש )   המחסן   אוורור  .יא 

 . אש 

  בטחון/אש.ת ו דלתוותקנתכן וי י  עקת בקומת קרה לדירושות הכבאות, בכניסחיות רלפי הנומת היציאה מהבניין: בק לדירה/ות כניסהדלת  .יב

  .רג קבוע, אין לקבוע סומה(לל הדיירים בקואמור לשמש את כ)בחרום  תיקומ כפתח חילוץ זרכהמו בדירה ו/או חלון "דממחלון ב -ח חילוץ תפ .יג

 פתיחה.וכיון ה  החלון/תריס, לרבות סוג הפתיחה מידות הפתח, סוגינויים ביתכנו ש  "פתח חילוץ"ת כסמכוז ע"י הרשויות המובפתח שיוכר וסף,בנ

 2 -סף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים כחיצונית.  ,נגררת/חתה דלת פלדה אטומה, הנפתדלת כניסה למרחב מוגן הינ :פיקוד העורףשות לפי דרי  .יד

חסומים   מעוגלים בקוטרים שונים, פתחי אוורור וכןלכיס. חלון אלומיניום + זיגוג  תגרר הנכנף אחת,  פלדה דירה. חלוןהפלס ס"מ מעל מ

הפרעה   רוצ תיתח האוורור  פוליד ע"ג הקיר   ,פיקוד העורף(לפי הנחיות )סינון אויר  מערכת התקנת ות פלדה )פלנצ'(, וניתנים לפרוק.בדיסקא

תקינתו והתקנתו  הרי שמתקן הסינון, ה ע"י החבריודגש שבאם סופק  (.2010אי )תקנות הג"א מ רן.מידות היצ ית לפמקומית. מידות המערכ

  פיקוד העורף.שהוסמכו לכך ע"י  אטימות נוספת ע"י הגורמיםבדיקת תקינות וכש, יחייב ע"י הרורוקו יפלכן פיקוד העורף, אושרו ע"י ו ו נבדק

פועל התואם ל יגבר הביצוע בו במפרט המכר לבין הביצוע בפוער ו/אצוין בתוכניות המכירה בין המתשל סלמניעת ספק יודגש כי בכל מקרה 

 עורף.ות של פיקוד ההנחיות מעודכנ 

אביזרים   הצורך בהתקנתעקב , "נטו"ם מבטאות מידות פתחיאינן ומשוערות בס"מ, ניה ב, הינן מידות 3מס' טבלה המידות המפורטות ב – מידות .טו

  ךמס ינות/קירותמלבני דלתות/ חלונות/ויטר של  ,ים למיניהםפרופילים היקפי משקופים ו ת וכןסמויוויים ו/או מסגרות מלבנים סמ  :כגוןמשלימים 

   והבניה.בתקנות התכנון רש כנדלפתחים אלו  ידות/שטח,ממלא יפחת  יםתחים המתקבלבכל מקרה גודל הפ .)לפי הענין(

 

 

 טבלה זו. ת לאחרראה גם הערו  - ירהסניטרים בד  כליםמתקני תברואה ו  – 4טבלה מס'  3.6
 

 מיתקן
 מיקום 

 ם אורחי שרותי  מטבח 
 רחצה כלליר חד

 )אמבטיה( 
 אחר מרפסת שרות 

   כיור מטבח
 דת/כפולה( )בוד

מידות  
 )בס"מ(

 --- --- --- --- ראה הערה )א( 

 --- --- --- --- א'  סוג 

 --- --- --- --- ראה נספח ג' י ₪  ו זיכ

 חצה כיור ר

ידות  מ
 ()בס"מ

 --- --- ארון משולב ב --- ---

 --- --- 3.3.3ף ראה סעי --- --- סוג 

 --- --- אין --- --- י ₪  זיכו 

 לנטילת ידיים  כיור
 '( ג'( )א)

מידות  
 בס"מ()

 --- --- --- ראה הערה )א(  ---

 --- --- --- א'  --- סוג 

 --- --- --- אין --- ₪   י זיכו 

 ( )ב'הוארגז שטיפ אסלה

מידות  
 "מ()בס

 --- --- (בראה הערה ) (ב)ערה ראה ה ---

 --- --- א'  א'  --- סוג 

 --- --- אין  אין  --- זיכוי ₪  

  אמבט/

 )ב'( מקלחת

מידות  
 )בס"מ(

--- --- 
 אמבטיה 

 (בראה הערה )
--- --- 

 --- --- סוג 
אמבטיה  א' )

 ( חפאקרילית או 
--- --- 

 --- --- אין --- --- זיכוי ₪  

רים  למים קללה ו ס
 כיור,חמים ל/

 )ג() ד( מהמשטח

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

 --- --- א'  א'  א'  סוג 

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

 ם אורחי שרותי  מטבח 
 רחצה כלליר חד

 )אמבטיה( 
 אחר מרפסת שרות 

מים  סוללה לאמבטיה ל
 )ה( קרים וחמים

 --- --- (ג)ראה הערה  --- --- דגם

 --- --- ' א --- --- סוג 

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

למים   סוללה למקלחת
 )ה( םקרים וחמי 

 --- --- --- --- --- דגם

 --- --- --- --- --- סוג 

 --- --- --- --- --- זיכוי ₪  

ה מכונת כביסל )קרים( ר מיםחיבו 
 )ז(ת חשמלנוהז  לניקוזר חיבו 

 --- יש  --- --- ---

  וללשרו  צוניתי פן חבדו  4תח "פ
כולל  , )ז(ייבש כביסהממ  פליטת אדים
ס הגנה ומשקולת תריהזנת חשמל, 

 . סגירה

 --- יש  --- --- ---

לחיבור  למים וניקוז,  חיבורהכנה 
 ח( )ליםמדיח כ

 .(כיור המטבחההכנה משולבת בניקוז )
 --- --- --- --- יש 

 --- --- --- --- אין  )ברז ניל(  קררמנק' מים ל

 --- --- --- --- 1 הכנה( ) )י(בישוללגז  נקודת

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

 

 : ואחרות טבלהל ערותה

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

קערה ס"מ או  40/60דות בודדת במי חמטב קערת -וכר יציג לבחירת הקונה: ה שטוחה. המ נ: במטבח תותקן קערת מטבח בהתקיור מטבחכ (א)

במידות לפי   (:חצה שולחני )אינטגרלי כיור ר .סטהסילי קוורץ/קוורץ גרניט/נירו : חרס/ונהלבחירת הקהקערה חומר . ס"מ 80/46 במידות כפולה

 . ס"מ 25/40במידות  .חרס : (שהב"שש בהנחיות מרבאם נד) כיור נטילת ידיים ע"י החברה. שיבחר פק,היצרן/ס

קיבולת  בעלדו כמותי ) חרס :הדחה מיכל .נירוסטהבעל צירי   ,כבד :אסלה ה מושב( מונחתבלוק" )-רס "מונות שירותים תהיה מחאסל: אסלה ()ב

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

 פוליאסטר.   , שלד עץ עם ציפוייזוק היקפיחעלת מ"מ הומוגני, ב 3.5רילי בעובי  יה מחומר אקהתהאמבטיה ס"מ.  70/170במידות  אמבטיה:

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

 אחת(  יתזרת יד בע קרים)ויסות מים חמים/ מנגנון קרמי דו כמותיעל ביהיו בציפוי כרום ניקל, דגם מערבל /מיקסר  םוחמי  הסוללות למים קריםל כ  (ג)

 בכל דרישות התקינה הרלוונטית בארץ.  ים חמים העומדיםלמ  ותסדר 3לבחירת הקונה מתוך מים". ויכללו "חסכ

המטבח יהיה מסוג רז בוהם ימוקמו על מישור משטח העבודה או הכיור. פרח -ברזים מדגמים מיקסו יותקנ בכיורי הרחצה ובכיור המטבח -

  ס"מ. 15עומק ס"מ  15ברז רחצה תהיינה גובה  ס"מ. מידות 25ובה ג ס"מ, 20 קעומ ברז נשלף במידות להלן.

 . יקלנ  בציפוי כרום, מערבל מיקסרדגם:  :(באם נדרש בהנחיות משהב"ש) נטילת ידייםברז  -

ט  ן מו ונתלה מתכומרי, ת למילוי האמבטיה וכן צינור שרשוציאה תחתייסוללה למים חמים וקרים, מיקס מהקיר, הכוללת תותקן  :באמבטיה -

 מזלף.וס"מ לפחות  60פי ומוביל אנכי באורך החלקה טלסקו

 .ניל יברזובור לביוב, : חיכוללת ארגז/י שטיפת אסלהכיורים ו ת התקנ (ד)

 .לבן :הקבועותגוון  (ה)

 ניתבדופן חיצו   4"פתח , זנת חשמלה: סההכנה למייבש כבי  קוז, הזנת חשמל.חיבור לני  נקודת מים )קרים(, :יבור למכונת כביסה כוללתהכנת ח (ו)

 .נה ומשקולת סגירה , כולל תריס הגהכביסהמייבש מ פליטת אדים לשרוול

 קערת המטבח.  ולסיפון ברז והכנה לחיבור לביוב,כוללת:  למדיח כלים הכנה (ז)

 אביזרי קצה. בלבד ללא תבאם לא נאמר אחרת, צנרת נחוש: הכנה לנק' גז (ח)

 ונית. קת מהרשת העיר מסופה  טמפרטורהבמים קרי : מים קרים (ט)

 ודה או הכיור.  = קרי ברז הממוקם על מישור משטח העב רחפ קבוע. שרוול ךראש ברז הנשלף מתונשלף =  (י)
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  עזרת ידית אחת. ם לקרים /חמים, בויסות מי)מיקסר( =  מערבל

 או שניהם. ז ו/ברו לפיית את ו/אה, של מים חמים/קרים, לראש מקלחכניסה/יצי )אונטרפוץ( = חלוקת דרך-רב

 

 רצפה,, בהבניין( משותפים לכללום יתכן )בחלקצנרת ופתחי ביקורת לקולטני ביוב  :אחר לכל צורך , אביזרי אינסטלציה נוספים בדירה   3.6.1

 (.  אשת כיבוי ודרישוכמות, עפ"י  )מיקום מתזי כיבוי,יתכן יה. צהאינסטל במיקום וכמות עפ"י החלטת מהנדס, קרהירות או בסמוך לתבק

 בין   גז וכבלי פיקודלהעברת וצנרת  מפוצלו/או  יני מרכזין מיה. ניקוז למזג צלפי החלטת מהנדס האינסטל ,מיקוםב יםארון למחלקי מ

 .  למאיידעד המיו, עד המיקום עד למעבההמיקום המיו

 

 הערה:

או " עמודים או קורות"דמוי  סטטי ויצרו בליטותי מבודד ואכיסו  התקנת יחייבו ידרשו(, ככל שבוי, )הצורך במעבר צנרת מים/ביוב/מתזי כי 

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

פתחי ביקורת, ולכן   תכן וידרשו י   ן ניי הבלגובה  בקולטנים העוברים ת מהנדס האינסטלציה י, והנחיו "יש לקחת בחשבון כי לפי הת ,ףבנוס

 תחזוקה.  גישה לצרכי  ויש לאפשר ו, אין לחסום אותםביקורת אל פתחי  צועיב שיידרבדירות בהם 

 

  בהתאם לארית, התקנתה תהיהמערכת סו הנדרשהיה לפי הוראות כל דין. תבאמצעות מערכת מים חמים לדירות הספקת  :מיםחימום    3.6.2

 .  579ן ישראלי לדרישות תק

לתכנן   מאפשרהב זמן )טיימר( הכולל מפסק ר חשמלי והתקן קוצם אלמנט עזמום עחי להכוללכל דירה יותקן מכל אגירה )דוד(      3.6.2.1

 לה. י ההפעמנמראש את ז

   חימום ים באמצעי, יעשה חימום המיתאמצעות מערכת סולארב ים חמים מהוראות כל דין לא ניתן לספק לדירות שלהם לפי    3.6.2.2

 . קוצב זמן לחימום המים )טיימר(התקן  לרבותיינם. קיימים בעננים הבתק  אחרים, ובלבד שהמים המסופקים באמצעותם עומדים  

 ט להלן לפי המחמיר מבניהם. א יפחת מהוראות כל דין או מהמפורגירה להאנפח מיכל  3.6.2.3

 ;ליטרים 150 -חדרים 4,5,6בדירות  ליטרים, 120 -יםחדר 3 ירתבד :תבקיבול חמים למיםל אגירה )דוד( כי מ 3.6.2.4

      ס האינסטלציה.מהנד ןנו תכגג עליון לפי  או בסמוך להשירות או גון במרפסת ם מוסתר אך נגיש כבמקו :הדודיקום מ 3.6.2.5

 יים. כיור נטילת יד ,טיהרחצה, אמבוקערות מטבח  :מים חמים לכליםחיבור   3.6.3

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

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

  PPR, .S.Pפלדה מגולוונת, פקסגול,   :ת: מים חמים וקריםחומר הצינורו  3.6.6

 סטי או אחר.: פלכיםשפ פלסטי או אחר,: דלוחין   

  ממקור הספקת הגז ועד נקודת הגז בדירה , מחיר הדירה יכלול צנרת גזיש: במטבח עד נקודת הגזהגז ו  ורה ממק צנרת גז בדיר 3.6.7

   .נה גז דירתין הכנה למובח וכהראשית במט

 : יש. נה גז לדירהו הכנה למ 3.6.8

 

  הערה:

ו במיקום א ,כנית המגרשואר בתתעם חברת הגז ובמיקום הקיים במגרש והמבתיאום  םי צובר/ים תת קרקעי/ים מרכזי/ סידור באמצעות

 . ההגז ותחזוקת הנחת צנרת עניין תינתן במגרש זיקת הנאה מתאימה לחברת הגז, להצורך  אחר שיקבע ע"י החברה. במידת

ז מרכזית שנועדו לשמש את כל בעלי ם או צנרת של מערכת ג, מיתקני1969 -"ט ה )ב( לחוק המקרקעין, תשכ59ובהר בזאת כי בהתאם לס' מ

 . המשותף  רכושחלק מה כל, מונה או וסת הניתנים לפירוק, יהוולמעט מי ,הדירות או חלקם
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 (טבלה זו ת לאחר ו אה הער)ר תקשורמתקני חשמל ות – 5טבלה מס'  3.7
 

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

 ם מיקו 
 נקודת מאור 

 ,רהתק /קיר
 כולל מפסק 

 תקע  בית
 רגיל 

 תקע  בית
רגיל, דרגת  

 הנגה
44IP     

 תקע  בית
 במעגל  כוח

 נפרד

 נק'
 ;הי טלוויז

 ;תקשורת נק'
 .נק' טלפון 

 נקודות  3 כ"סה

 ערותאחר/ ה

 רה י לד יסהכנ
 מבואה  או 

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 אינטרקום  -

  חדר למפסק תאורה  -
 . מדרגות 

כולל   דירתי ל לוח חשמ -
 ניתן שיהיה בסמיכות סגירה )

 לכניסה או למבואה( 
 . שקע   ת כוללרו ארון תקש -

 טלפוניה/טלוויזיהארון  -

 ר דיו  חדר
 אוכל ופינת

2 3 - 

 
 
1 

1 

פת  תוס   -תריס חשמלי תוכנן  
הפעלת  לחשמל   קודתנ

   התריס 
 ( שמש גם מרפסת  )ראה

 - - - 1 1 פרוזדור 

מ'   3מעל  בפרוזדור באורך
דור הכולל פניית  זו או בפר 

נקודות מאור לפחות    2, "ר"
 + מחליף. 

 1 מטבח 

 
 
 
4 2 

עגל  כ"א במ ,3
 נפרד, עבור: 

מדיח, תנור, מקרר  
זי עבור  לת פא ת 1+

 כיריים חשמליות 

- 

  עליה ממיקום בתי התקע יה
ודה ככול  במשטח הע 

התאם לתכנון  האפשר וב
בתי התקע עבור   .המטבח

ועבור  כיריים חשמליות  
מתחת   ו מ המדיח ימוק

 למשטח העבודה. 

 1שינה  חדר
 עיקרי  

 ( הורים)

1 
)כולל מפסק  

 (  מנורהל  מחליף

4 
)שניים ליד  

 המיטה( 
- 1 1 - 

 ממ"ד
פי  ורה ל נמ

הנחיות פיקוד  
 העורף

 ע"ר לפי תקנות פק 1 1 - 3

 לליכ חדר רחצה
 )אמבטיה( 

1 
 וגן מים( )מ

- 1 
1 

 תנור( לבית תקע  )
- 

+  ימוםתנור חבית תקע ל
ן הכולל מפסק  מ התקן קוצב ז

מיקום עפ"י  שמש בלדוד ה 
 התכנון.  

  ןאוורור מכני + מפסק היכ
 שנידרש 

 

 - - - - 1 םשירותי 
 ון, בהעדר חל

לנק' אוורור מכני +   הכנה
 מפסק היכן שנידרש. 

 ות מרפסת שר
1 

 ( ם)מוגן מי 
- - 

2 
  44IP בדרגת הגנה

למכונת כביסה  
 ש ולמייב

- - 

 שמש  מרפסת
1 
 ן( )מוג

- 1 - - 
יס חשמלי + מפסק  רכולל ת
 פתיחה ידני.   נגנון + מ

 מחסן
 ( שהוצמד)ככל 

1 - 1 - - 

בר במחסנים  כאשר מדו 
אין   שאינם צמודי דירות, 

עה מבחינת משהב"ש  מני 
שהזנות החשמל של כל  

למונה   וברוהמחסנים  יח 
ף ונפרד למחסנים  ת ו מש

ה  לבד או לחילופין יותקן מונב
  להחלטתנפרד לכל מחסן, 

 ו. ת המוכר ועפ"י בחיר

 כביסה  מסתור
 ם(ם קיי )בא

- - - 
1 

 )פקט הכנה למזגן( 
- 

 
- 

 



 נה בהיתר בניה מות
נויים רק מפרט נער   י רשויות התכנון " ע   ך לפני קבלת היתר וכפוף לשי

 

                       ____ ___ ____                                            _ ___________ 
 חתימת המוכר                                                             קונהחתימת ה           

 

   , ג' ב'א',   נספחים

 28  מתוך  21 'עמ 07.10.2021תאריך: / 12משהב"ש מהדורה   -כן משת מפרט מכר ל  /  *I1  דגם  /חדרים   3ת  דיר /205 מגרש באר יעקב    בע"מ/וצפריר שרבט זוהר  ה/ני מסד לאיכות הב

 

  רותטבלה ואחות להער

 מ"מ.   2.5כבלים  םעזרם נפרד סיק , מחובר ישירות ללוח למפעל גבי מעגל חשמלי נפרדע בית תק= "בית תקע כח במעגל נפרד"  (א)

  תר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד(.או יו )שני שקעים  ל רגיל.מלי הניזון מזרם חשקן חשמע" בודד לחיבור מת= "שק בית תקע מאור )רגיל( (ב)

 ממ"ר לפחות.  1.5ים וצע בכבלר יב החיבו

 שקעים יכול להיות מחובר עם עוד לזון מזרם חשמל רגיינה ן חשמלי מתק לחיבור עם כיסוי, מוגן מים שקע בודדמוגן מים:   ל(אור )רגי בית תקע מ  (ג)

 ממ"ר לפחות.  1.5ר יבוצע בכבלים החיבו ספר כל שקע בנפרד(.נו יותר בפנל אחד, קעים א שני שקרי )

  –זיה יו נקודת טלוים, בין מחשב –ר וכוללת נקודת טלפוניה, נקודת תקשורת מפלט לחדנקודות, מגיעה קו 3  ת וטלפון =יה תקשורלויז טנקודת  (ד)

ור הדירה לרשת  א חיבללרש על פי כל דין. דרי כבלים. הכול כנת שידושרות לחיבור לקליטת שידורי חובה, כאמור, ואפחיבור לקליט

 כולל כיסוי.  1מודול  55וקופסא  נקודת ההכנה בקיר שורת ועדל צינור וחוט משיכה מריכוז התקורת תכלוהתקשאינטרנט. נקודת /הטלפונים

 קודת הדלקה אחת. כולל נאהיל/ ארמטורה(,   -או תקרה )ללא נורה וכיסוינורה על גבי קיר  תיבדת מאור נקו  (ה)

ות  לכמ וספתושאינם ת' ה(, המצוינים בסעיף ה או קירבתקרשל נקודות המאור ) ור בלבד לאופן ההדלקהתא  ה=ודת מאור הדלקה כפולקנ (ו)

 '. המאור המצוינות בסעיף ה נקודות

הגנה   בדרגתצה מוגן מים יזר הקל חשמל נפרד אך אבתקע מוגן שאינו בהכרח במעגבית או אחר=  IP44 הדרגות הגנעם  רגילבית תקע  (ז)

 גבוהה.

ורת ועד נקודת ההכנה  יכוז תקשהכנה לנק' תקשורת )מחשב( מר ד.שיכה בלבוט מלא צוין אחרת הכוונה לצנרת )"שרוול"( וחבאם   "הכנה"= (ח)

 .בקיר

  ור להט" )ספירלי(.לא "תנ"מפזר חום" ו יר(,יותקן )באחריות הדיהרחצה  מעל דלת חדרנמצאת  םתנור חימונה לבאם ההכ הכנה לחימום = (ט)

 ללת שקע מוגן מים. חימום כונור ההכנה לת י חימום לא מסופקים ע"י החברה.אמצע למניעת ספק יודגש כי

ליקים/מכבים את אותה/ם  דחוק ביניהם, אך מירהנמצאים בנים ר הניתנות להדלקה/ כיבוי, משני אביזרים נפרדים שוה/ות מאונקוד =חליףמ (י)

 מאור.  דה/ותנקו

דה תחובר ישירות  ים. הנקוכירי אזית בארון המטבח, מתחת למקום המתוכנן לתלת פתותקן נקודת פאזי=  תם הכוללת חיבור תלמגורי  בדירת (יא)

 מל הדירתי. ע והמפסק בלוח החשקשרבות בית וט ל. הנקודה תכלול את כל החיו2.5/5חשמל ותחווט בכבל י בלוח הלמפסק תלת פאז

 

   .יש: רת מאו ו קומה: נקוד  ית: בכלדרגות/ מבואה קומתחדר מ 3.7.1 

ם אין  )באאו חדר המדרגות  קומתית אהאור במבו לקת צן מתוך הדירה להדלח יש. חצני הדלקת אור: ל ש.י גופי מאור:

 . גותיש, לתאורת חדר/י מדר. )משותף( שעון שבת יש. :אה(מבו

 י. כיסוכולל  1מודול  55סא פדת ההכנה בקיר וקוועד נקו כה מריכוז תקשורת ורת תכלול צינור וחוט משינקודת התקש  :ן חוץ ו לפט 3.7.2

 חלטת החברה.חר לפי האו א, זמזם צליל: .לחצן פעמון: סוג: 3.7.3

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

  )כולל שקע רגיל(,דירתי  ולוח תקשורת (עתידלפחות לצורך הרחבה ב וליםמוד 6-מקום פנוי ל רתכולל השא)תי דיר לוח חשמל 3.7.5

 יש.  :מפסקי פחת החשמל. פי תכנון מהנדסל ם:מיקו  .יש :תוך הדירהב

   זמן. כולל קוצב יש. :חשמלי שמש/מים,  מל לדודנקודת חש 3.7.6

 ר.  אמפ 3×  25פאזי: תלת  :גודל חיבור דירתי  3.7.7

ת אינטרקום בדלת הכניסה  מערכצונית להכוללת פעמון, ותשתית פנימית וחי מערכת אינטרקום. : ישקוםרערכת אינטמ 3.7.8

שמע/דיבור באחד מחדרי ת בכניסה לדירה, וכן פומי יש למקם את נקודת האינטרקום במבואה או מיקום: .שית לבנייןהרא

 המגורים בדירה. 

 ן. אי :)נפרדת( במעגל סגור וספתמערכת טלוויזיה נ  3.7.9 

  2010-( תש"ע3ק' )מס' לאנטנות ת מיתקן ת טלוויזיה רב ערוציתקליטלכבלים לחיבור ל הכנה :טלוויזיהת שידורי הכנה לקליט 3.7.10 

 :  799פי תקן ישראלי, ת"י ל ות לקליטת שידורי החובה,בבניין יותקן מיתקן לאנטנ

 וידואלית )אק"א(. ות לקליטה אינדיוני אנטנקק"מ( ומית ה משותפת )אקליט מיתקני אנטנות ל                   

 לקליטת שידורי החובה אם קיים הסדר אחרלאנטנות  תקנת מיתקןאית לפטור את החברה מחובת הת רשהמקומי הוועדה . 3.7.11 

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

רות, יש  ת שיים למרפסשיר לקיר חוץ לרבות במטבחים הפונ חים ללא אוורור ים ובמטביים סניטרישירות, בחדר דריבח -

   חוץ, לרבות רפפת כיסוי.כני לקיר ד במאוורר מלהתקין צינור מצוי

ת החשמל הישראלית  הדירתית. המערכת תתאים לחיבור תלת פאזי ולרשל טור ולבקרה של צריכת החשממערכת לני -

 . המשתנים יפי החשמלזנת תערהפשר ותא

זרם  לושה חיישני)ש ל רכיב המודד זרם חשמליסת כאשר מתבסיחידת מדידה בלוח החשמל הדירתית  :המערכת תכלול

 המקבל ומעבד את הנתונים בצורה מקומית ומציג טיאלחוטי, צג דיגיטלי אלחו  , יחידת תקשורת לשידורלוח תלת פאזי( עבור

  מ' 1.5במקום נגיש ובגובה   את הכניסה,/ במבו לת הכניסהסמוך לדבים הדירה צג יותקן בפנ ה .אותם בצורה ברורה

 .  ואת עלותם הכספית )בקוט"ש( והמצטברת השוטפת יהצריכת האנרג הצג יציג לפחות את נתוני  צפה.מהר

 .3.5 פתחים סעיף  בלתראה גם בט חה ידנילרבות מנגנון פתי, ים/ודת חשמל להפעלת התריסנק חשמלי כולל  ים/תריס -

 

 דירה: קירור / חימום, ב מתקני    .4 

  ן.אי  מרכזי  י דירתי מינ מיזוג אוויר 4.1

    :תכלול אשר ,אזיפ תלת יתסטנדרט  אחת מרכזית מיני למערכת הכנה

 פיזור המאפשר אחר או במיקום המסדרון או האמבטיה רחד תקרת לתחתית בצמוד מאיידל מתוכנן מיקום .1

 ;הדירה חלקי לכל רוקצ יעיל אוויר

 הרצפה  במילוי ונעה בקיר כנסתמו חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "צמה"ת בולר הנדרשות תשתיותה ביצוע .2

 המאייד וזניק 2.5* 3נפרד  מעגל כוח שקע ,המתוכנן למעבה המיקום ועד מאיידל מתוכנןה המיקום יןב

 עד ,גבס לוחב כיסוי באמצעות ההסתר יכלול  יידאלמ "צמה"ה מוצא .הכביסה לניקוז מסתור או רצפה למחסום

 .בפועל המערכת תלהתקנ

 .מסדרוןקיר ה על התרמוסטט םלמיקו עד המאייד ממיקום ירק  ודלפיק  ריק שרוול התקנת 3.

 .אוויר מיזוג סמהנד ידי על המערכת תכנוןל בהתאם יהיה ההכנות מיקום .4

 .המעבים / מעבהה למיקום ומוסתר מוצנע מיקום 5

להתקנת מזגנים   יקוז כהכנהרת נ צע גם צנתבודרי הרחצה, השירותים והמטבח( רי הדירה )למעט בחאחד מחדבכל  .אין :מזגן מפוצל  2.4

 ובמילוי הרצפה ומוצאה יהיה ר  ר. צנרת הניקוז תוסתר בקיחב המוגן הדירתי יבוצע ניקוז מחוץ לחדצל(. למרעיליים )מפו

ר  . מקום מוצא הצנרת יוסתר עם אביזמהנדס האינסטלציה לתכנון הכול בהתאםתחת לכיור, ן מואו לחילופין לסיפ עד מחסום הרצפה  

 ים וסגור עם פקק. מתא חרושתי

ות מערכת מיני מרכזית אחת כאמור, תבוצע צעאפשר מיזוג לכל חלקיה באמהנדס מיזוג האוויר תכנון הדירה אינו מ קביעת מ ככל שעל פי          

 מים. יקוזוצנרת נ  נדרשות לרבות צנרת חשמל, צנרת גזל את כל התשתיות הה שתכלוחלקי הדיר צל/ים ליתרתמפו ף הכנה למזגן/ניםבנוס

   .איןרכזית בבניין: ממערכת מ תי הניזון מיזוג אויר דיר  4.3

   .אין דירה:ימום מים וחימום התי עם רדיאטורים למים, בעלת אפשרות להפרדת חירפועלת על ידי תנור גז דמערכת הסקה ה  4.4

 הכוללת שקע מוגן.מום נור חינקודה לת דרי המקלחת ואמבטיה תבוצעבח. : איןל בחשמלום הפועמחי תנור   4.5

 . : איןלייםטורים חשמקונבק  4.6

 .: איןק"ל/מ"רק 120-80, רצפתי חימום תת מערכת   4.7

 : אין.ים אחריםקנמית  4.8

 

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

 .: ישרכש(אם נ)ב חסן במ  .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: הבדיר פרינקלרים(:מטית )סו וי אש אוטמערכת כיב 5.1  

 .הכבאות ע"י רשות דרשיכל שיכ: גלאי עשן  5.2  

 יש. )ממ"ד(: מערכת סינון במרחב המוגן  5.3 
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 ת:פיתוח ושונו עבודות  .6

 חניה  6.1 

      ום המגרש;: בתחכולםהבניה.  תרי הילפ: םיינילכל הבנ  סך הכל מקומות חניה 6.1.1   

 אין. (: רט)לפ יות במקום אחרחנ    

 . תוכנית המכרין בכמצו: מיקום לפי היתר הבניה: חניות מספר ,: ישם )פרטית/משותפת(י חניה לנכ 6.1.2  

   נכה רשמיג גת תעם הצכה )יבה/פיתוח ובנספח החניה להיתר, תימכר לרוכש דירה נית המגרש/סבחנייה לנכים כמסומן בתכנ 

 כה.נוגם לדייר שאינו  דירי הבית נכה, בין כלל  וכשרד התחבורה(, ובהעדר ר מטעם מש

 .  2.11ראה סעיף מקורה:  ניהחה רצפתגמר  6.1.3

 יש. : יה מהכבישלחנ גישה 6.1.4  

 : לפי סימון בתכנית המכר. מיקום  חות.אחת לפ: ירהמספר חניות לד  6.1.5  

   אין. :חניהליסה בכנ מחסום 6.1.6  

 המגרש  פיתוח 6.2 

 החיצונית  הרחבה .יןיבנל  הכניסה ואתלמב עד מהרחוב חיצונית כניסה רחבת וכנןתת המגרש בתחום רחבת כניסה חיצונית:   6.2.1

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

 . הניתן בעל גוון בהיר יהיה ככלהריצוף  : בטון/ אבנים משתלבות/ אבן טבעית/חומר גמר: מדרגות/שבילים 6.2.2  

 . ת: אבנים משתלבות/ אבן טבעיחומר גמר .: ישמשטחים מרוצפים 6.2.3   

 התאם נון חסכוני במים בגי  הפיתוח(ריכל )על פי תוכנית אד .יש :צמחיהמצורפת(.  )על פי סימון בתכנית .יש: חצר משותפת 6.2.4  

  להנחיות משרד החקלאות.    

 תילת צמחיה בעלת שורשים רדודים בלבד )לא עצים מעל תקרת בטון מותרת ש )כולה(. בטון.ת מעל תקרו חצר,   

  (.יה עמוקת שורשיםולא צמח   

 יש.  :כולל ראש מערכת ממוחשבבמגרש  השקיה מערכת 6.2.5  

 לשטח  ונהה( הכולקלה/חכומעל תקרה לפי תוכנית המכר )חצר,  :מחדרחצר יציאה ל; יש:  הגן  תודה לדירו ר, צמ חצ 6.2.6  

   ת השקיה.ערכלא מגונן וללא מ   

 יעשה ע"י הרוכש בעת  מים משולי הבניין ( רחקתפרטיות )לה: סידור שיפועי ניקוז פני הקרקע בחצרות הערה   

 .  רטיתסידור הגינה הפ    

 , שוחות וכו'( צנרת,מרזב/ים, )ל חו, חלביוב ומיםיתכן גישמה/ות, גז, :  לדירת גן  מודהמשותפות, בחצר הצ תרוט מערכו פי  6.2.7  

 (.ת המכרושלא בהכרח יוצג בתוכני  ןהעניי )הכל לפי כיבוי ת,קשורתל, חשמ   

   וספתיציאה נ ככל שיש .'מ 2.5של  לפחותובעומק  מ"ר.  7-לא פחות מבשטח : יש, משטח מרוצף בחצר הצמודה לדירת גן  6.2.8  

 ס"מ מכל צד.  30בתוספת אה מ' ולפחות ברוחב פתח היצי 1.20י של מלמינילחצר הפרטית יהיה משטח מרוצף בעומק    

 בניה ודרישת הרשויות.  תר הלפי הימר:  חו : ות של המגרש/גדר בחזית 6.2.9  

 . החברהביעת ולפי ק  אושרתתוכנית הפיתוח המ לפיבגובה ממוצע    

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

 

 ותתפמשו  מערכות .7

 מערכת גז:  7.1 

 המתואר בתוכנית   יקוםובמ ,חברת הגז , בתאום עםקרקעי -גז תת י/צובר באמצעות דור מרכזיסי ת גז:ספקהכנה לא   7.1.1  

 ת הנאה  וזיק נהדת הצורך תינתבמי המקומית. ות הרשותש עפ"י דרי ו/או בע ע"י החברהאו במיקום אחר שיקהמגרש או הבניין    

 הינם בבעלות חברת הגז. ,כאמור הגזמובהר בזאת כי צובר/י   ז ותחזוקתה.הגנרת להנחת צ    

 ;יש: זי לדירהמרכ ממקורצנרת גז  7.1.2  

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

 :יבוי אשלכידורים ס 7.2 

 הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.  שות"י רע ככל שידרש :י מדרגות/ת להפעלת לחץ בחדרמערכ 7.2.1  

 וי והנחיות יועץ הבטיחות.כיבות רשות הע"י דריש שידרש ככל: במבואות/פרוזדוריםליניקת עשן מערכת  7.2.2  
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 וי והנחיות יועץ הבטיחות. הכיבע"י דרישות רשות  רשככל שיד :רים(זים )ספרינקלמת –בוי אוטומטית מערכת כי  7.2.3  

 ת הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. שות רשודרי : יש. לפירבות ארגזי כיבוי ותכולתן י לכיבו עמדות  7.2.4  

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

 םיבוי בשטחים משותפי )הידרנטים( וארונות כ יבוי , ברזי כאש כיבוי ו  י גילו ותמערכת הכבאות, לרבו כל סידורי הערה:      

 . הכבאות רשותמיקום וכמות לפי דרישות  פרטיים, ו א    

 יש.  :בחניוניםאוורור מאולץ  7.3 

 אין. : )להזנת הדירות( זיתמרכוג אוויר מערכת מיז 7.4 

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

    הכניסה דלת ליד הקרקע בקומת וקמוימ  דוארה  תיבות מיקום: לדואר שגוי. 1וועד הבית, ל 1 לכל דירה, :ת דוארבו תי  7.6 

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

בבניין   הדייריםכלל חדר/ים לשימוש  (,יםם משותפבחלקי)ערכות תאורה מאגר מים, ממים,  ת: מערכות סניקה ומשאבומיתקנים אחרים 7.7 

 תוכנית המתכננים והיועצים.לפי  וכמות: יקוםמ  .וכו'  סמוכים לטובת הבניין ייניםבבנאו  נים סמוכים,יולטובת בני   

 

 ית מערכות תשתחיבור המבנה ל .8

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

 יש.   חיבור לביוב מרכזי: 8.2  

 ש. ; יבהתאם להוראות חברת החשמל ,שת החשמללריין חיבור הבנ 8.3  

 . הטלפונים חיבור הדירה לחב'כולל יה )בקשה להיתר(: לא הבנ תכנון ות ה בהתאם לתקנו :הכנה לחיבור הבניין לרשת הטלפונים 8.4  

   (.3.7.10 הכנה בלבד )ראה גם סעיף  .אין (:אינטרנט/הלוויזי )טתקשורת  לרשת חיבור הבניין  8.5  

 ל פועשביצועם ב עבודותבמחיר הרכישה.  כלולים, ניקוז, דרכי גישה, ומכיםת תירו: כביש, מדרכה, קח כללי הגובל במגרשתו פי  8.6  

 החברה.יעשה ע"י הרשות המקומית אינם באחריות   

 . בלבד( 1,2ם בבנייני) -דחסנית ם,ים ניידי מיכל :מיחזור /שפהבחדר א 8.7

 . יש: מיקום למחזור אשפה

 .קומות בלבד ייין רב בבנ ,יש :בקומות המגורים קומתי  ופתחט( שו ) פהמצנח אש

 . הרשות המקומית ע"י: פינוי אשפה

 

 כל מגרש( )ב  רכוש משותף .9

 : תיאור הרכוש המשותף 9.1 

 וכנית המכר. בתמשותפים מנו כבאם סו: תפיםמקומות חניה משו  9.1.1   

 . אין: (חלקית הפתוח ועמודים, )קומת כניסה חלקית קומה מפולשת 9.1.2   

 לפי החלטת בחברה.: רותודים לדיצמ מחסנים שאינם 9.1.3   

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

 יש.  : מתיתמבואה )לובי( קו  9.1.5   

 ;  1 :5,6בבניינים  ;2 :1,2ם ייני בבנ(: )מספר חדרי מדרגות 9.1.6   

   ;1  :5,6בבניינים ; 3 :1,2בבניינים : תמספר מעליו : יש; מעליותיש;  :ר מעליתפי  9.1.7   

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

 ממ"דים. -גנים דירתייםם מויש מרחבי אין. :לטמקממ"ק/  9.1.9   

 אין. : תףשו ים מחדר דוד  9.1.10   

 אחר שתדרוש רשות מוסמכת   תקןוכל מי,  ותמערכות סולארי :( כגוןשותפותמ ו/אוכניות )פרטיות מערכות טיש : מיתקנים על הגג 9.1.11  

 . על פי כל הדין   

 . ש; ישטח ללא גינון  ש.: יהמגרשחומי ושטח פתוח בת חצר 9.1.12   

 כניים, מרכז מחזור אשפה וחדרים ט רתכות לרבות תקשוחדרי מער: רכוש משותףם שהינמיתקנים וחלקים נוספים של הבית  9.1.13   

  מכר. ה מסומנים כרכוש משותף בתוכניותהבמפרט זה, ים בפרקים אחרכמפורט ומתקני אשפה ו   
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 מהרכוש המשותף:  אםן להוצי שאי  (םמייבאם קי) םחלק/י  9.2 

 , )מילוט(.י מדרגות/חדר 9.2.1  

 ת.טכני קומה  9.2.2  

 גישה לחניה משותפת. 9.2.3   

 מת כניסה. ובי בקו ל 9.2.4  

 לובי קומתי.  9.2.5  

 על הגג. המשותפים() יתקנים השוניםהמ מדרגות אלגישה מחדר  9.2.6  

 ת.אל חדר מכונו גישה מחדר מדרגות  9.2.7  

 . )משותפים( קומתי לחדר/ים טכני/ים לובי מחדר מדרגות או מ שהגי  9.2.8  

 .הגג על םמשותפי  התפוס על ידי מיתקנים –הגג לק ח 9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

 בדירות(. ים חבים מוגניש מר -)אין .ממ"ק /מקלט 9.2.11  

 משותף. כוש גדרו ע"י החברה כריוככל שם וחלקי  חדרים טכנייםעט חניות פרטיות, קומות חניון למ: חלק אחר 9.2.12  

 

 בית משותף  9.3 

 כר דירות(, המוכר דירה בבית משותף או בבית  חוק המ –לן )לה  1974 – דק המכר )דירות(, התשל"לחו 6ף בהתאם לסעי )א(  

 מצוי  ה התקנון של  ראהל או משנה הולהחיל על הבית מבטכבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו שם יועד להיר המ    

 לה העניינים:יין; ואו ענ אות המכר פרטים על ט או לצרף לחוזהמפרול בניין מן העניינים המנויים להלן, חייב לכלת לעהמתייחס    

 הוצאת חלק מהרכוש המשותף; (1)    

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

 יו; המחויבים בקשר אל יםובשירות משותף  וצאות הבית השיעור ההשתתפות בה  (3)   

 ; ותף המש סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית (4)   

 )א( לחוק המכר דירות; 3ך האמור בסעיף בצו בדרכון כל עניין אחר שקבע שר השי (5)   

   יבי שהתחיכר, כממור בחוזה המיראוהו, על אף הא  קטן )א(  על עניין מהעניינים המנויים בסעיף  טיםלא מסר פרמוכר ש )ב(  

   ותף.המש המצוי לגבי אותו עניין יחולו על הביתנון שהוראות התק     

 

 לדירה:  צמודשיעורו של החלק ברכוש המשותף ה 9.4

 . ת הרשויותבהתאם לחוק המקרקעין ובכפוף לשינויים בהתאם לדריש

 

 סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית: 9.5

 . 1969 -התשכ"טוק המקרקעין  יה על פי הקבוע בחיה 

 

 :ליו שר אוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקת בהשיעור ההשתתפו  9.6

 לדרישת הרשויות  ם בהתאםנוייבהתאם לחוק המקרקעין ובכפוף לשי 

 הבלעדית של החברה.ותף ויוצמדו לדירות בבית המשותף לפי קביעתה מש מהרכוש ההחניה שבתחום המגרש מוצאים  עמדות .א

 החברה.  ת המשותף לפי קביעתה הבלעדית שלשבביף ויוצמדו לדירות שותוש המאו מהרכהמחסנים יוצ .ב

 ל(. לעי 9.2.9גגות )למעט החלק כאמור בסעיף ות ומרפס .ג

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

 

 

 ותף. כים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשסממ ספח א' נ

   .ת כלליותהערו נספח ב' 

 . זיכויים ת טבל      ספח ג'נ
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 רות לקונה ולנציגות בעלי הדיים שיועברו מסמכים נוספ – 'א נספח 

 

 לתי נפרד של המפרט:בק תוכניות אלו יצורפו כחל 10.1  

 דירה. הצוניות( של )חיחדר ומידות כלליות כל מידות של הכוללת  1:50 -מ טן בקנה מידה לא קתכנית הדירה  10.1.1   

 המשותף בקומה. מון הרכוש הכוללת סי 1:100 -ן מדה לא קטצאת הדירה בקנה מינמבה  מהנית הקותכ 10.1.2   

 בקומה. ותף הכוללת סימון הרכוש המש 1:100 -דה לא קטן מימ  תכנית קומה טיפוסית בקנה 10.1.3   

 המשותף   ושהרכ וןללת סימהכו 1:100 -בקנה מידה לא קטן מ רתף ת מפולשות; קומות מומותכניות קומת כניסה/ ק  10.1.4   

 . 1:200ן לקנה מידה בצילום מוקט  ו ניתן לצרף ; תכניות אלם דירתיים מוצמדיםושטחי   

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

משותפת   חצרהכוללת סימון  1:250היתר בניה בקנה מידה  בלתשהוגשה לרשות המקומית לק כפיתכנית המגרש  10.1.6   

 . ודותצמ וגינות 

 

 רבות על פילן בהתאם לכל דימרי הגימור, שיש למסור ת ולחו ורכלכל המע ושימוש אות תחזוקההדירה יינתנו הור בעת מסירת 10.2  

 חוק המכר דירות בעניין:    

 ימורם. ל גלתחזוקת כל רכיבי הדירה עות פעולות שוטפ  א()   

 ר,  מיזוג אווי מערכותות בטיחות, מערכבדירה לרבות  ותותקנ המהשירות  כוללת ותחזוקה מונעת של מערכותתחזוקה  )ב(   

 יות וכיוצא באלה.מערכות אלקטרומכנ    

 ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות.  ןיו תדירות ואפ  )ג(   

 ר. צירת קשספק ומספר טלפון לית שמות יצרן/תקנים בדירה, לרבו המו  כותודות אחריות של ציוד ומערותעמפרט טכני   )ד(   

 

 ר של  וימשל המערכות וחומרי הג הוראות תחזוקה תכנית ו   ה בבנייןהראשונמסרת הדירה וכש דירה אשר לו נ המוכר ימסור לר 10.3  

 עניין: בהמכר דירות  ק חו פי ין לרבות עלהבניין שיש חובה למסור בהתאם לכל ד  

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

 ות, מעליות, מערכות מיזוג  מערכות בטיחבניין לרבות המותקנות ב השירותשל מערכות  ללת ותחזוקה מונעתכווקה חזת )ב(   

 באלה.וצא ערכות אלקטרו מכניות וכימ, אוויר   

 רשות. נד  אם רות שוטפות ותקופתיות,יקואפיון בדירות ות )ג(   

 ר. ן ליצירת קשן/ ספק ומספר טלפוה, לרבות שמות יצר בנם במנית המותקותעודות אחריות של ציוד ומערכו  מפרט טכני )ד(  

 מיליה. יפקסומספר  ות מספר טלפוןבלרתכננים של הבניין, המערכות והפיתוח רשימת צוות המ )ה(   

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

 רוכש הדירה האמור  ים הנחיה בכתב ולפיה על סמכים האמור המוכר יצרף למ וח.כניות במבנה ובפיתומלקטר א ומערכות   

 מינויה. עם נה שתמונה( מידות הזמנית או הקבועה של בעלי הדירות )הראשוגצילמסור אותם לנ   
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 הערות כלליות ואזהרות   –נספח ב' 

 ה הערות כלליות למבנה ולדיר 

   רישות תקנות התכנון והבניה והתקן הישראלי,מלאכות יהיו לפי דוצרים והכל המ .1

 . 2010-( תש"ע3טנת תק' )מס' מיתקן לאנ .2

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

 לית )אק"א(.קליטה אינדיווידואל              

קיים הסדר אחר המבטיח שבכל אם  החובהמיתקן לאנטנות לקליטת שידורי בת התקנת מחוהחברה רשאית לפטור את הוועדה המקומית  .3

 .שידורי חובה בלא תשלום דירה יהיה ניתן לקלוט

ת וישנו את צורת ו/או גובה החלל בהן הן  לה ו/או סגירה אחר בתקרה ק ר יכוסוכאמוגז וכו'  מיזוג, חשמל, תקשורת, מים, ביוב,ן: כגומערכות  .4

 עוברות. 

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

 מקצוע ה ולכללי התקינה לדרישות בכפוף  הכול .מוי חלודהת בכתמים דוהמתבטא

ים לא יבוצע קיטום פינות בחיפוי קירות ו/או שיפול. ים הישראלייםצוף יעשו מרווחים )פוגות( במידות לא פחות מהנדרש בתקנבחיפוי וברי .6

 .)גרונגים(

רכות צורך מעלהעמיד שטח/ים בתחומי המבנה ו/או המגרש, לחברת החשמל, בזק, כבלים, לבאם תידרש החברה למניעת ספק יודגש כי  .7

ובזכות  ה, כןלצורך גיש  ןלרבות שימוש במתקני הבניי  תבניינים אחרים סמוכים, הקונה מתחייב לאפשר גישה חופשימשות הבניין ו/או המש

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

 חות או סגורות. חומרים הפולטים ריחות חריפים או רעילים, באריזות פתו ן במחסנים דירתייםמור לאחסאיסור חחל  .8

ברי צנרת ואוורור, המשרתים כלל הבניין.  יכול שיהיו תקרות מונמכות, קורות ומע  רכשו ע"י הדייריםשי  )ככל שקיימים(,  במחסנים .9

 שימוש ובתפקוד.ובאופן שלא יפגע ב ים בלבדד למחסנונפר הזנת החשמל למחסנים תעשה  מהרכוש המשותף 

אך לא   ים ליצור הפרעהמקטינים החלל ועלול  האוויר באם יותקנו באזור תליית כביסה,  של דוד המים החמים ויח' מיזוג  מםמיקו  .10

 מפרט.פחות מן הקבוע ב

עומדת בדרישות הם הרעש של וי שרמתבאם יסופקו ויותקנו מערכות מיזוג האוויר ע"י הקונה, יעשה שימוש רק ביחידות עיב .11

 התקנות לרעשים ומפגעים. 

רוכש ירצה להתקין מערכת מיזוג אוויר לרבות הנמכת  ( בדירה, וה אוטומטית )ספרינקלריםוי אש קיימת מערכת כיבויתכן והואיל   .12

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

נת  דירה לרשות הקונה וזאת על מ, באופן תכוף לפחות בשלוש השנים הראשונות מעת העמדת ההמוגן אוורר המרחב כי יש ל להדגיש חשוב .13

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

  נים, מחס נה ואשר יעברו בשטחים פרטיים, כגון גינות, חניותת כלל הדיירים במבת המשרתוות אחרויתכנו שוחות ביוב או צנרת או מערכ .14

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

שייכים לכלל יקורת, הפתחי ב עוברות צנרות )מים, ביוב, ניקוז וכד'( וכןאו המחסן או החניה, יתכן ודירה, ה תוך לתקר קירות ובסמ ברצפה, .15

 ן, ומהווים חלקים משותפים.  הבניי 

 ים באריחי "אבן משתלבת" עלולים לגרום לשקיעות בריצוף זה.ם, מעברים ואפילו דרכי נסיעה המרוצפיליברכבים כבדים על שבנסיעה  .16

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

 תפים במרתף/ים. בשטחים פרטיים או משו בגז פחמימני )גפ"מ(,תקן המופעל ן ו/או לאחסן כל מור להתקי יסור חמבנוסף חל א .18

[, תגברנה הוראות  11.12.2017 – 12רה ]מפרט מחייב מחיר למשתכן מהדו 1להוראות נספח ג'אות המפרט במקרה של סתירה בין הור .19

-לבין  המפרט לעיל"ההוראות"(  )להלן:ו/או המכרז  ו/או הוראות הדין ות החוזהין הורא כמו כן, במקרה של סתירה ב וף לכל דין., בכפהנספח

 נה ההוראות. תגבר
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 טבלת זיכויים    –' גנספח 

 

 
 הערות מיוחדות 

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

 ללים מע"מ.  כולהלן  הנקוביםהמחירים  .2

 
 :  מקרא

 יחידה.   -יח'

  מטר אורך.   -מ"א

 
 

 תכולה נושא 
 ללי לזיכויערך כ 

  כולל מע"מ 

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

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

 למים   סוללות
 ור, אמבטיה, ומקלחת ים בחדרי רחצה: כיוללות למס

 הדירה()לפי הקיים בפועל 
 חידה  ₪ לי 200

 ₪ ליחידה  75 --- נקודת טלפון 

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

 פרד / כח(. מעגל נ
 ₪ ליחידה  125

 דלת כניסה 
 למרפסת שירות 

 זיכוי בגין כנף הדלת בלבד. 
 ף בפתח. צע משקוחובה לב

 ₪ ליחידה  750

 
 

 


